Obec Branka u Opavy

Usnesení č.

3.
Ze schůze Rady obce Branka u Opavy

konané dne

16.02.2015

v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy.
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usnesení:

Kontrola

a) D l o u h o d o b á

usnesení č.:

08/12/2011/RO
b) T r v á plnění usnesení č.:
09/41/2014/RO
09/02/2015/RO
14/02/2015/RO
Přijatá

u s n e s e n í:

01/03/2015/RO
Rada obce
Vzala na vědomí:
a) Sbírka zákonů ČR, Částky 5 aţ 13, Ročník 2015, ze dne 05.02.2015,
b) Zápis č. 2/2015 a Usnesení č. 2/2015 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku
obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy, Opavská 265, 747 41
Hradec nad Moravicí, ze dne 27.01.2015, viz Přílohy.
c) U s n e s e n í

- 34. zasedání Shromáţdění starostů obcí Venkovského mikroregionu

Moravice konaného dne 9. prosince 2014, viz Příloha.
d) Ţádost, Bc. E. R., 747 41 Branka u Opavy, ve věci: Přeloţení dopravní značky STOP na
ulici Selská před domem č. 14, ze dne 20.01.2015.
e) Ţádost, Povodí Odry, st. podnik, ZÁVOD 01 – Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05
Opava, ve věci: Povolení k pokácení stromů na řece Moravici P: B: ř. km 5,800 p. č.
660/18 na k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy (2 ks Topolů přerostlé a jsou
nakloněny na přilehlou budovu) – ve vlastnictví Povodí Odry, st. podnik, obec Branka u
Opavy, ze dne 30.01.2015.
f) Ţádost, J. K., 747 41 Branka u Opavy, ve věci: Povolení kácení stromu – keřů rostoucích
mimo les na poz. p. č. 660/7 v k ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, ze dne
03.02.2015.
g) Ţádost o sdělení, PČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
územní odbor vnější sluţby Opavy, obvodní oddělení Hradec nad Moravicí, ve věci:
Instalace kamerových a dohlíţecích systémů v obci Branka u Opavy, ze dne 05.02.2015.
h) Odstoupení, J. R., 747 41 Branka u Opavy, ve věci: Vzdání se funkce velitele Jednotky
SDH Branka u Opavy, ze dne 23.01.2015.
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i) Vyjádření, HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01
Opava, ve věci: Souhlasu se jmenováním velitele jednotky SDH Branka u Opavy – J. R.,
747 41 Branka u Opavy, ze dne 02.02.2015.
j)

Ţádost, V. a D. S., 747 41 Branka u Opavy, ve věci: Ohlášení drobné stavby (přístřešek
pro automobil) na poz. p. č. 518/9 v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, viz
Dokumentace, ze dne 23.01.2015.

k) Rozhodnutí, ČIŢP, Oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava, ve věci:
Správního deliktu – firmy Stavba Šafrán s.r.o., Ruská 237/57. 747 06 Opava – Kylešovice,
rozhrnutí a uloţení návozu material na poz. p. č. 518/9 v k. ú. Branka u Opavy, obec
Branka uOpavy, s poškozením 20 ks dřevin rostoucích mimo les, viz Příloha: Rozhodnutí
ČIŢP ze dne 11.02.2015.
l) Zpráva o výsledku hospodaření obce Branka u Opavy, IČ 47812303 za rok 2014, ve věci:
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, dále jen Zpráva, KRAJSKÝ ÚŘAD,
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, Odbor kontroly a sdílených sluţeb, 28. října 117, 702 00
Ostrava, ze dne 02.02.2015.
02/03/2015/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, jednatel J. R., SDH Branka u Opavy, Bezručovo nábřeţí 54, 747 41
Branka u Opavy, ve věci: Odpuštění nájmu u pořádání ,,Hasičského maškarního
plesu v Kulturním domě v Brance u Opavy“, ze dne 23.01.2015.
b) Schválila
Odpuštění nájmu KD v Brance u Opavy dle bodu Ad a) tohoto usnesení.
Z: starosta obce

T: 28.02.2015

03/03/2015/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, O. H., Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí, ve věci:
Stanovisko k projektové dokumentaci Stavební úpravy spojené se změnou účelu
uţívání v k. ú. Branka u Opavy poz. p. č. 449/1 a 470/17 v k. ú. Branka u Opavy,
obec Branka u Opavy, dále jen dokumentace, ze dne 28.01.2015,
b) Schválila a zplnomocnila
starostu obce k vydání souhlasu ke změně uţívání dílny a skladu na prodejní
plochu, kanceláře a sociální zázemí (kuchyňka, záchod) v k. ú. Branka u Opavy,
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obec Branka u Opavy dle doloţené zprávy a za předpokladu nenavýšení hustoty
dopravy a počtu vozidel vyuţívajících prodejnu, dále jen bod Ad a) tohoto
usnesení.
Z: starosta obce

T: 27.02.2015

04/03/2015/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí:
Znění Dodatku č. 1/2015 ke ,,Smlouvě o poskytování regionálních sluţeb“, v části
Ad ch) Zajištění nákupu a zpracování knihovního fondu pořízeného z prostředků
obce ve výší 10 000,- Kč, ze dne 16.02.2015,
b) Schválila a zplnomocnila
starostu obce k podpisu Dodatku č. 1/2015 dle bodu Ad a) tohoto usnesení.
Z: starosta obce

T:

22.02.2015

05/03/2015/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, Výroba a prodej reklamních zápalek, firma ZÁPALKA, Výsluní –
Prosincová 1583 E, 301 00 Plzeň, ve věci: Povolení uţití obecního znaku a nabídky
reklamních zápalek, ze dne 26.01.2015,
b) Schválila
Uţití, povolení znaku obce a akceptuje nabídku pro sběratele - filumenisty dle
bodu Ad a) tohoto usnesení.
Z: starosta obce

T:

25.02.2015

06/03/2015/RO
Rada obce
Schválila
Profinancování nákladů při pořádání obecní akce - Zájezd na hory – Malá
Morávka, Ski areály Myšák a Kazmarka – v termínu 28.02.2015.
Z: starosta obce

T: 31.03.2015

07/03/2015/RO
Rada obce
Doporučila
Výsledek zasedání hodnotící komise v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a
doporučení na zhotovitele pro akci: „Zahradní pavilón česko-polského setkávání
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v Brance u Opavy“, projednat na nejbliţším zasedání Zastupitelstva obce Branka u
Opavy, viz Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné
zakázky: „Novostavba dřevěného altánu včetně úpravy autobusové zastávky –
Branka u Opavy“, ze dne 16.02.2015.
Z: starosta obce

T: 19.02.2015

08/03/2015/RO
Rada obce
Schválila
Dohodu o provedení práce – Ing. J. H., 747 41 Branka u Opavy, na dobu určitou
od 02.01.2015 do 31.12.2018, v rozsahu max. 300 hodin ročně.
Z: starosta obce

T:

ihned

09/03/2015/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, Mgr. M. Z., 747 41 Branka u Opavy, ve věci: Povolení připojení sousední
nemovitosti – NOVOSTAVBA RD včetně zpevněných ploch, vedení sítí technické
infrastruktury a zřízení nového sjezdu a vjezdu z poz. p. č. 138/1 na poz. p. č. 666/1
v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy; Zvláštní uţívání komunikace –
uloţení plynovodní a vodovodní přípojky, splaškové kanalizace; Souhlas a
technické podmínky pro napojení

splaškové kanalizace , dále jen Situace a

Dokumentace ze dne 12.02.2015,
b) Schválila
zplnomocnila starostu obce k vydání souhlasu k vybudování na poz. p. č. 138/1 v
k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy: NOVOSTAVBA RD, ZUK – uloţení
plynovodní a vodovodní přípojky a Rozhodnutí povolení sjezdu, dle bodu Ad a)
tohoto usnesení.
Z: starosta obce

T:

25.02.2015

10/03/2015/RO
Rada obce
Uložila:
1.

Zpracovat Výběrové řízení malého rozsahu: Částečná rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Branka u Opavy – ul. Školní a jeho následné provozování.

2.

Příprava: ROZPOČTU OBCE BRANKA U OPAVY na r. 2015.

3.

Zpracovat a vyhodnotit: Veřejné podpory na rok 2015, viz Seznam.
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4.

Oslovit a sjednat schůzku se starostou SDH Branka u Opavy a velitelem
Jednotky SDH Branka u Opavy.

5.

Zajistit stavební úpravy a vybavit mobiliářem malou společenskou místnost
v budově Mateřské školy v Brance u Opavy.

6.

Připravit Rámcový návrh Programu Veřejného zasedání ZO Branka u Opavy
s datem 19.02.2015.

7.

Iniciovat vypracování Rozvojového strategického dokumentu obce Branka u
Opavy pro období 2015 – 2020.
Z: starosta obce

T:

31.03.2015

Brance u Opavy 16.02.2015

Bc. Radim Šnek
starosta obce
Ověřili:
Ing. Radomír Hrabě
místostarosta

Ing. Michal Markus
radní

Poznámka:
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 nábřeţí 54,747 41 Branka u Opavy
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