Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 26 ze dne 13.07.2016

Obec Branka u Opavy

Usnesení č.

26.
Ze schůze Rady obce Branka u Opavy

konané dne

13.07.2016

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

Kontrola

USNESENÍ č. 26 ze dne 13.07.2016

usnesení:

a) D l o u h o d o b á usnesení č.:
08/12/2011/RO
b) T r v á plnění
07/08/2015/RO
13/21/2016/RO
15/23/2016/RO
07/25/2016/RO

usnesení č.:
05/10/2015/RO
16/21/2016/RO
18/24/2016/RO
08/25/2016/RO

06/18/2016/RO
20/21/2016/RO
04/25/2016/RO

04/19/2016/RO
05/23/2016/RO
05/25/2016/RO

04/21/2016/RO
06/23/2016/RO

P ř i j a t á u s n e s e n í:
01/26/2016/RO
Rada obce
Vzala na vědomí:
a) Ţádost, Mgr. V. V., 747 41 Branka u Opavy, ve věci: Předání kopie zápisu z auditní
kontroly provedené v obci Branka u Opavy, ze dne12.04.2016 a kopií všech zápisů
zastupitelstva obce počínaje ustavujícím zasedáním, dále jen Ţádost ze dne
13.06.2016;
b) Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 10, Ostrava, ve
věci. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u příjemce veřejné finanční podpory,
viz Dokumentace ze dne 23.06.2016;
c) Posouzení dřeviny, Bc. R. S., Krajinářské a zahradní projekty, 28. října 824/263, 709
00 Ostrava, ve věci: Dendrologický potenciál dřeviny a náhradní výsadba poz. p. č.
672 – Javor Klen, Dokumentace 6/2016 ze dne 08.07.2016;
d) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, 28. Října 117, 702 18 Ostrava,
ve věci: Vyplnění a zaslání ţádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje – finanční prostředky poskytovány zřizovatelům JSDH ze státního rozpočtu, dále
jen Ţádost ze dne 28.06.2016;
e) Zápis č. 05/16 a Usnesení č. 05/16 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 20.06.2016, viz Přílohy;
f)
Podání Ţádosti o registraci -DA, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství,
Hasičského záchranného sboru ČR, ve věci: Registrace akce v rámci programu
„Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016, dále Ţádost o registraci ze dne
26.05.2016.

02/26/2016/RO
Rada obce
a)
Vzala na vědomí:
Darovací smlouvu mezi Ing. I. W., 747 41 Branka u Opavy a Základní škola
a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace, Školní 58, 747 41
Branka u Opavy, IČ: 709 996 51, zast. Mgr. Janem Špičkou, ze dne 08.07.2016;
b)
Schválila
přijetí finančního daru; dle části bodu Ad a) tohoto usnesení;
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Zplnomocnila
Mgr. Jana Špičku k podpisu darovacích smluv dle části bodu Ad a) a Ad b)
tohoto usnesení.
Z: starosta obce
T: 31.07.2016

03/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, Ing. A. K., Hauerova 717/5, 746 01 Opava, ve věci: Stanovisko
k předloţené projektové dokumentaci pro územní řízení – Úpravy místní
komunikace, zřízení parkovacích ploch, vč. odvodnění a rekonstrukce dešťové
kanalizace na ulici Cihelní v Brance u Opavy, viz Ţádost ze dne 11.07.2016;
b) Rozhodla
Vydat souhlas s realizací záměru – Zpevněné plochy v areálu na poz. p. č.
449/10 a 470/20 v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, ze dne 03.03.2016,
dále jen návrh komplexního řešení nakládání s povrchovými vodami v dotčeném
areálu ze dne 13.06.2016, za podmínky vybudování jímky ţadatelem v souladu se
zák. č. 254/2001 Sb. a Vyhlášky č. 501/20116 Sb., § 20 odst. 5);
Zplnomocnila
Starostu obce k vydání souhlasu, dle bodu Ad a) a Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce T: 31.08.2016
04/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, S – PROJEKT, Projektová kancelář, O. H., Tovární Okruh 674, 747 41
Hradec nad Moravicí, stavitel – B. W., Cihelní 282, 747 41 Branka u Opavy, ve věci:
Souhlas s umístěním záměru – Zpevněné plochy v areálu na poz. p. č. 449/10 a 470/20
(ostatní plocha) v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, ze dne 03.03.2016;
b) Rozhodla
Vydat souhlas s realizací záměru – Zpevněné plochy v areálu na poz. p. č. 449/10 a
470/20 v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, ze dne 03.03.2016, dále jen
návrh komplexního řešení nakládání s povrchovými vodami v dotčeném areálu ze dne
13.06.2016, za podmínky vybudování akumulační a sedimentační jímky ţadatelem v
souladu se zák. č. 254/2001 Sb. a Vyhlášky č. 501/20116 Sb., § 20 odst. 5);
c) Zplnomocnila
Starostu obce k vydání souhlasu dle části bodu Ad a) a Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce

T: 31.08.2016

05/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Projekční kancelář – M. P., Dělnická 708, 749 01 Vítkov, ve věci: Výměna
starého oplocení za nové v areálu firmy GroCredit v Brance u Opavy, dále jen
technická zpráva ze dne 14.06.2016 ;
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b) Rozhodla
Vydat souhlas k výměně starého oplocení za nové v areálu firmy GroCredit
v Brance u Opavy – Obec Branka u Opavy jako vlastník sousedního pozemku
daného oplocení;
c) Zplnomocnila
Starostu obce k vydání souhlasu dle části bodu Ad a) a Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce
T: 31.08.2016

06/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: ,,Stavba I. části ochranné bariéry
z betonových komponentů před hranici poz. p. č.: 400, p. č. 383, p. č. 385, p. č.
390 a p. č. 685/1 ze strany ulice Cihelní“; mezi Obec Branka u Opavy,
Bezručovo nábřeţí 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO: 47812303, zast.
Bc. Radimem Šnekem a J. D., 747 41 Branka u Opavy, IČO: 42948738 mezi
ze dne 14.04.2016;
b) Schválila
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: ,,Stavba I. části ochranné bariéry
z betonových komponentů před hranici poz. p. č.: 400, p. č. 383, p. č. 385, p. č.
390 a p. č. 685/1 ze strany ulice Cihelní“; mezi Obec Branka u Opavy,
Bezručovo nábřeţí 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO: 47812303, zast. Bc.
Radimem Šnekem a J. D., 747 41 Branka u Opavy, IČO: 42948738 mezi ze
dne 14.04.2016;
c) Zplnomocnila
Starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.20016
dle části bodu Ad a) a Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce
T: 31.07.2016

07/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, Ing. D. R., NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ve věci.
Souhlasu s přechodnou úpravou provozu – Silnice III/44337 Melč – průtah, ze
dne 14.06.2016;
b) Schválila
Vydání Rozhodnutí - souhlasu dle přiloţené ţádosti a situace s přechodnou
úpravou provozu na pozemní komunikaci a objízdnou trasou;
c) Zplnomocnila
Starostu obce k vydání souhlasu dle části bodu Ad a) a Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce
T: 31.08.2016
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08/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí:
Ţádost, M. R., člen výboru Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy, ve věci:
Souhlasu s konáním Benátské noci a pomoc při zajištění organizace akce, viz
Ţádost ze dne 23.06.2016;
b) Schválila:
I. Vydání souhlasu s konáním akce na zahradě základní školy v Zahradním
pavilónu česko-polského setkávání v Brance u Opavy; Obecní úřad
v Brance u Opavy je seznámen s programem akce – Benátská noc v
termínu 23.07.2016 a trvá na dodrţování nočního klidu (dle příslušných
ust. Občanského zákoníku), resp. ukončení akce Spolku pro děti ZŠ a
MŠ Branka u Opavy - do 22,00 hod. daného dne;
II.
Zajištění obcí akce, Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy, spočívající
v poskytnutí prostor zahrady základní školy (lavice, Zahradní pavilón) a
uhrazení finanční náhrady za pronájem mobilní toalety TOI;
c) Zplnomocnila
Starostu obce k vydání souhlasu dle části bodu Ad a) a Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce
T: 31.07.2016

09/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, ReSpol s.r.o., 747 52 Hlavnice 50, ve věci: Povolení zvláštního uţívání
(záboru, překopu) – vozovka – ostatní plocha – zelený pás poz. p. č. 667 v k. ú.
Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, dle Dokumentace ze dne 23.06.2016;
b) Schválila
Vydání rozhodnutí - Povolení zvláštního uţívání (záboru, překopu) – vozovka
– ostatní plocha – zelený pás poz. p. č. 667v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka
u Opavy, Stavba: Branka, p. č. 4915, příp. NN IP-12-8018118;
c) Zplnomocnila
Starostu obce k vydání souhlasu dle části bodu Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce
T: 31.07.2016
10/26/2016/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Ţádost, INKOS OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeţí 696/22,701 52 Ostrava,
ve věci: Povolení zvláštního uţívání místní komunikace, poz. p. č. 705 v k. ú.
Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, ze dne 28.06.2016;
b) Schválila
Vydání rozhodnutí - Povolení zvláštního uţívání místní komunikace, poz. p. č.
705 v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, Stavba: Branka u Opavy,
Školní, kNN, viz Dokumentace ze dne 28.06.2016;
c) Zplnomocnila
Starostu obce k vydání souhlasu dle části bodu Ad b) tohoto usnesení.
Z: starosta obce
T: 31.07.2016
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11/26/2016/RO
Rada obce
a) Na vědomí
Soupis víceprací, Z. M., 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO: 166 181 57,
ve věci: Stavba - Oprava chodníku na ulici Školní v Brance u Opavy, ze dne
11.07.2016;
b) Schválila
Soupis víceprací, Z. M., 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO: 166 181 57,
ve věci: Stavba - Oprava chodníku na ulici Školní v Brance u Opavy, a jejich
úhradu, v souladu s posouzením stavebního dozoru, ze dne 11.07.2016.
Z: starosta obce
T: 31.07.2016
12/26/2016/RO
Rada obce

Rozhodla:
Poskytnout prostory zahrady základní školy (lavice), Zahradní pavilón českopolského setkávání a budovy (tělocvična, chodby a WC v přízemí) Základní školy
v Brance u Opavy v rámci konání akce: Branský literární festival v termínu
13.08.2016, podílet se na propagaci literárního festivalu (ČB tisk pozvánek),
zajištění kulturní akce spočívající v poskytnutí úhrady nákladů účinkujícím (do
5 000,- Kč) a OÚ Branka u Opavy trvá na dodrţování nočního klidu (dle
příslušných ust. Občanského zákoníku);
II. Doplnit mobiliář a zajistit osázení dřevinami prostranství v okolí Malé Kaple
a dětského hřiště na ul. Pod Skalou v Brance u Opavy;
III. Zpracovat Rámcový návrh programu mimo plán příp. konaného veřejného zasedání
ZO č. 11/2016.
IV. Dozorovat obsah, dodrţení termínu vydání a distribuce BRANECKÉHO
ZPRAVODAJE 4/2016 do 18.07.2016 ve spolupráci se zpracovatelem.
Z: starosta obce
T: 03.09.2016
I.

Brance u Opavy 13.07.2016
Zpracoval:
Bc. Radim Šnek
Starosta obce
Ověřili:

Ing. Radomír Hrabě
Místostarosta obce

Ing. Michal Markus
Radní obce
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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