Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

05
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 14.2.2019 v 16.00 h
v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 05.2019/RO ze dne 14.2. 2019

02.05.2019/RO
Rada obce
schválila
příspěvek na vstupné na divadelní představení pro seniory ve Slezském divadle ve výši 100 Kč/osoba,
celkem 30 osob.
03.05.2019/RO
Rada obce
Rada obce
a) vzala na vědomí
výsledek výběrového řízení na dodavatele architektonické studie bytového domu Trňák, kterým byl
vybrán na základě doporučení výběrové komise ve složení M. Zajíček, M. Kazbundová, J. Křesťan a na
základě výsledku hlasování stavebně-investiční komise zpracovatel studie Ateliér Zóna, Ing. arch. P. M.,
747 05 Malé Hoštice, s nejnižší nabídkovou cenou 35.332,- CZK;
b) doporučila
zastupitelstvu obce revokovat usnesení č. 03.20.2018/ZO ze dne 22. 2. 2018 (schválení demolice
obecního domu Trňák) a schválit zadání zpracování architektonické studie bytového domu Trňák,
Havlíčkova 1, Branka u Opavy, na základě výsledku hlasování výběrové komise ve složení M. Zajíček,
M. Kazbundová, J. Křesťan a na základě doporučení stavebně-investiční komise vybranému
zpracovateli ad bod a).
04.05.2019/RO
Rada obce
schválila
schválila výběrové řízení na zhotovení roštu a podlahy v půdním prostoru MŠ Branka u Opavy
v rozsahu 288 m2 a pověřila místostarostu obce Mgr. Michala Zajíčka provedením výběrového řízení
ad bod a).
05.05.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. 2 (IP-128022861/2; Branka u Opavy, p.č. 317, přípojka NN) 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, PSČ 405 02, zastoupena ELBRO
PROJEKTY, s.r.o., sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ 286 11 535.
b)

doporučila

zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu
provést stavbu č. 2.
06.05.2019/RO
Rada obce
vzala na vědomí
nabídku poradenských služeb společnosti ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno za účelem
získání dotací z evropských fondů včetně předprojektové přípravy, administrace a podání žádosti na
implementační orgán, zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení včetně
realizačního managementu a závěrečného vyhodnocení akce „DIGITALIZACE POVODŇOVÉHO PLÁNU
A VYBUDOVÁNÍ SÍTĚ VAROVNÉHO A VYROZUMÍVACÍHO SYSTÉMU.
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07.05.2019/RO
Rada obce
a) schválila
1) výběrové řízení na výměnu 5 ks oken multifunkčního domu;
2) zadání statického posudku na únosnost/zatížení podhledové stropní konstrukce minerální
vlnou a s tím spojenou protipožární odolnost stropu;
b) pověřila
1) místostarostu obce Mgr. Michala Zajíčka provedením výběrového řízení na dodavatele výměny
5 ks oken, ad bod a);
2) starostu obce zadáním statického posudku únosnosti stropní konstrukce.

08.05.2019/RO
Rada obce
vzala na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření obce Branka u Opavy za rok 2018.
09.05.2019/RO
Rada obce
vzala na vědomí
informaci Oddělení řízení projektů brownfieldů o vložení objektu „Kamenolom“ (ID 10238) do Národní
databáze brownfieldů pro potřeby Programu 117D082 – Podpora a regenerace brownfields pro
nepodnikatelské využití.
10.05.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
nabídku KLIMEK ARCHITEKTI, Podzimní 1251/48, 721 00 Ostrava-Svinov, zast. Ing. arch. O. K., na
vypracování architektonické studie Revitalizace lomu - odpočinkové volnočasové centrum v lokalitě
původního kamenolomu Pod Hanuší ze dne 12. 2. 2019 za cenu 225.000 Kč;
b) schválila
zadání geologického průzkumu kamenolomu společnosti ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín,
zast. jednatelem firmy RNDr. O. F., kvůli záměru vybudovat v kamenolomu odpočinkové a volnočasové
centrum pro občany obce a cykloturisty;
c) rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele studie revitalizace lomu na odpočinkové volnočasové centrum;
d) pověřila
místostarostu obce realizací výběrového řízení.
11.05.2019/RO
Rada obce
schválila
vypracování návrhu Smlouvy o dílo mezi Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u
Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D. a Ing. Mgr. H. A., projektovou
manažerkou OMAP ESTATE s.r.o, Dolní náměstí 304/22, 746 01 Opava ve věci zastupování Obce Branka
u Opavy v záležitosti změny režimu semaforu I/57 na trvale červenou.
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12.05.2019/RO
Rada obce
a)
vzala na vědomí
žádost paní M. S., Selská, 747 41 Branka u Opavy o pokácení stromu na parc. č. 730/28, k.ú. Branka
u Opavy, ze dne 11. 2. 2019, z důvodu havarijního stavu stromu;
b)
schválila
žádost ad. bod a).
závazného souhlasného stanoviska obce v souladu s doporučením stavebně-investiční komise.
13.05.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
nabídku firmy Truhlářství R., Hlavní 135b, Opava-Kylešovice, ze dne 13. 2. 2019 na výrobu svrchních
dřevěných desek stolů 80x80 a 120x80 cm v sále a přísálí multifunkčního domu za cenu 48 tisíc Kč;
b) schválila
na základě srovnání nabídek Stolařství Š. D., Záhumenní 214, Žimrovice, a Truhlářství R., Hlavní 135b,
Opava-Kylešovice, viz usnesení č. 22.04.2019/RO, zadání zakázky na výrobu svrchních desek stolů firmě
Truhlářství R., Hlavní 135b, Opava-Kylešovice a výrobu a opravu kovových podnoží stolů zadat firmě
M. I., Vraclávek 75, 794 01 Hošťálkovy.
14.05.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
darovací smlouvy mezi:
Ing. arch. A. K., Hauerova, 746 01 Opava (2.000,- ),
P. V. – JUGLANS, Kajlovec, 747 41 Hradec nad Moravicí (5.000,-)
Ing. L. H., Chladná, 710 00 Ostrava 10 (2.000,-)
Stavby Krajča s.r.o., Podhradská 315, 763 26 Pozlovice (2.000,-)
Ing. J. H., Bílovecká, 747 06 Opava 6 (1.500,-)
J. Š., Školní, 747 41 Branka u Opavy (1.000,-)
Velvet Floor s.r.o., Olomoucká 592/59, 746 01 Opava (2.000,-)
M. Š. – účetní služby, Selská, 747 41 Branka u Opavy (2.000,-)
B. W., Pod Hanuší 679, 747 41 Hradec nad Moravicí (1.000,-)
Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice (kávovar v hodnotě 2.699,-)
SHARP centrum Ostrava s.r.o., Chocholouškova 1238/9, 702 00 Ostrava (dar v hodnotě 750,-)
AUTODOPRAVA P. K., Žimrovická 815, 747 41 Hradec nad Moravicí (dar v hodnotě 2.000,-)
a Obcí Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast. PhDr. Michaelem Ratajem,
Ph.D., starostou obce;
b) schválila
darovací smlouvy ad bod a).
c) zplnomocnila
starostu obce k podpisu smluv ad bod a).
15.05.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
informaci o stížnostech občanů na nedostatečnou zimní údržbu parkoviště (pozemek parc. č.295, k.ú.
Branka u Opavy) před obchodem společnosti TEMPO, obchodní družstvo, Horní náměstí 104/1, Opava;
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b) zplnomocnila
starostu obce jednáním s představenstvem obchodního družstva TEMPO ad. bod a) o řádném zajištění
zimní údržby parkoviště před obchodem, případně - po vzájemné dohodě - zaměstnanci obce.

Zpracoval:

Ověřili:

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

Mgr. Michal Zajíček v.r.
místostarosta obce

Mgr. Martina Kazbundová 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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