Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

74
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 20. 4. 2022 v 16.00 h
v zasedací místnosti OÚ, Havlíčkova 1,
747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 74.2022/RO ze dne 20. 4. 2022

01.74.2022/RO
Rada obce
schválila
návrh programu jednání rady obce č. 74.

02.74.2022/RO
Rada obce
a) schválila záměr prodeje palivového dříví naskladněného v technickém dvoře za obecním
úřadem. Dřevo bude prodáno zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou;
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje na úřední desce.

03.74.2022/RO
Rada obce
schválila
finanční dar pro Spolek pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy, z.s. ve výši 6050 Kč na pokrytí nákladů
spojených s přípravou a podáním dotační žádostí na výsadbu stromů v rámci projektu “Výsadba pro
budoucí pokolení občanů obce Branka u Opavy”.

04.74.2022/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP 12-8026159/VB01, Branka u Opavy, Havlíčkova 1,
uzavíranou mezi Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast.
starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena ReSpol, s.r.o., sídlem Hlavnice 50, 747 52, zast. jednatelem M. R.,
kterou obec zřizuje firmě ReSpol právo služebnosti k pozemkům parc. č. 569/1 a 570/1 a budově č.p. 1, a
to za jednorázovou úhradu 1000 Kč.

05.74.2022/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o poskytování produktu 101-0010 www.stránky - roční provoz - uzavíranou mezi Obcí Branka u
Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavx, zast. starostou obce PhDr. Michaelem
Ratajem, Ph.D., a Galileo Corporation s.r.o., sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, zast. jednatelem
firmy D. P., kterým se cena služby zvyšuje na 8920 Kč ročně.

06.74.2022/RO
Rada obce
revokovala
usnesení rady obce č. 07.73.2022/RO ze dne 1. 4. 2022.

07.74.2022/RO
Rada obce
schválila
výsledek hospodaření přísp. org. ZŠ a MŠ Branka u Opavy za rok 2021 ve výši 25 040,89 Kč a jeho
rozdělení takto:
- částka 25 040,89 Kč se převádí do rezervního fondu.

08.74.2022/RO
Rada obce
souhlasila
s výstavbou RD, včetně garáže, přípojek a venkovních vedení IS, zpevněných ploch, oplocení na pozemku
parc. č. 625/9 a 456/16, stavebník D. Š., a pověřuje starostu obce vydáním souhlasného stanoviska.
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09.74.2022/RO
Rada obce
souhlasila
se záměrem výstavby RD na pozemku parc. č. 486/54, stavebník J. S., Zadní, Branka u Opavy, a pověřuje
starostu obce vydáním souhlasného stanoviska.

10.74.2022/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce vydat podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Obecně závaznou vyhlášku
obce Branka u Opavy o místním poplatku ze psů, a současně zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 03/2020
o místním poplatku ze psů ze dne 22. 07. 2020.

11.74.2022/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce vydat podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Obecně závaznou vyhlášku
obce Branka u Opavy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a současně zrušit obecně
závaznou vyhlášku č. 02/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 20. 07. 2020.

12.74.2022/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce zrušit podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích obecně závaznou vyhlášku č.
01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Branka u Opavy ze dne 25. 6.
2015 a obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018 - Požární řád obce ze dne 22. 2. 2018.

13.74.2022/RO
Rada obce
schválila
účetní závěrku Základní a mateřské školy Branka u Opavy, přísp. org. za rok 2021.

14.74.2022/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č.
22_NN_1010293916 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-podmokly, Teplická 874/8, zast. Ing. R. V.,
vedoucím odboru, a Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast.
starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., kterou se provozovatel distribuční soustavy zavazuje
připojit odběrné elektrické zařízení a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon odběrného místa Školní
300, Branka u Opavy.

15.74.2022/RO
Rada obce
schválila
investiční záměr úpravy veřejného prostranství u malé kaple na ulici Selská, pořízení a osazení herních
prvků a mobiliáře pro odpočinek rodin s dětmi v celkové hodnotě cca 150 000 Kč, přičemž se výběr a nákup
majetku bude řídit zásadami uvedenými v Interní směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu
č. 02/2019.

16.74.2022/RO
Rada obce
schválila
program 22. schůze zastupitelstva obce připravované na 2. 5. 2022 v tělocvičně ZŠ Branka u Opavy.
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Zpracoval:

Ověřili:

PhDr. Michael Rataj, Ph.D. v.r.
starosta obce

Mgr. Michal Zajíček v.r.
místostarosta obce

Mgr. Vladimír Vícha v.r.
radní obce

Pozn.: Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Plné znění
tohoto usnesení je k dispozici na OÚ Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy.
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