Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

07
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 27.3.2019 v 15.25 h
v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 07.2019/RO ze dne 27.3. 2019

02.07.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
žádost SK Branka u Opavy, z.s. o souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku na adrese
Branka u Opavy č.p. 301, 747 41 Branka u Opavy, vlastník nemovitosti Obec Branka u Opavy;
b) schválila
umístění sídla spolku SK Branka u Opavy, z.s. na adrese Branka u Opavy, č. pop. 301.
03.07.2019/RO
Rada obce
Rada obce
a) vzala na vědomí
žádost ředitele ZŠ a MŠ Branka u Opavy J. Š., příspěvková organizace, ze dne 11. 3. 2019, o převedení
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018, tj. částky 55.774,18 Kč do rezervního fondu;
b) schválila
žádost ad bod a).
04.07.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
návrh Smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží
54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a Tanečním klubem
Heart Dance,z.s., sídlem Nádražní okruh 767/13, 746 01 Opava, IČ: 07751966, zast. členy výboru Ing.
V. J. a Ing. V. L.;
b) schválila
Smlouvu o pronájmu nebytových prostor ad bod a);
c) zplnomocnila
starostu obce podpisem smlouvy ad. bod a).
05.07.2019/RO
Rada obce
vzala na vědomí
informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výši finančního příspěvku obce Branka u Opavy
za účelem zajištění dopravní obslužnosti Vítkovska, Rozpis finančních splátek pro rok 2019 a
v následujících letech 2020 a 2021.
06.07.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Branka u Opavy, příspěvková organizace, ze dne 11. 2. 2019;
b) schválila
účetní závěrku ad bod a);
07.07.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
nabídku poradenské společnosti Profaktum, s.r.o., sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, zast.
jednatelkou společnosti Ing. L. L., na podání dotační žádosti na projekt „Rekonstrukce cyklostezky
v Brance u Opavy“ z programu MSK – Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok
2019+ za nabídkovou cenu 14.520,- Kč vč. DPH, když 6.000 Kč bez DPH je splatných po zpracování a
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registraci žádosti o dotaci na MSK a dalších 6.000,- CZK bez DPH po přidělení dotace (po obdržení
písemného oznámení o schválení projektu k financování);
b) doporučila
zastupitelstvu obce schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce cyklostezky v Brance u
Opavy“ dle cenové nabídky ad. bod a).
08.07.2019/RO
Rada obce
a) schválila
na základě doporučení stavebně-investiční komise plán 1. fáze rekonstrukce multifunkčního domu
včetně přístavby OÚ;
b) pověřila
místostarostu obce provedením poptávkových řízení – viz příloha.
09.07.2019/RO
Rada obce
schválila
zadání projektu na výsadbu nové aleje v lokalitě pod Dolním dvorem (1.HZ) namísto stávajících dřevin.
Projektem pověřila Ing. Radku Schulhauserovou, Krajinářské a zahradní projekty, 28. října 824/263,
Ostrava.
10.07.2019/RO
Rada obce
schválila
zadání inventarizace lip na lipové aleji Pod Hanuší. Inventarizací pověřila Ing. Radku Schulhauserovou,
Krajinářské a zahradní projekty, 28. října 824/263, Ostrava.
11.07.2019/RO
Rada obce
a)
vzala na vědomí
výsledek poptávkového řízení na vyčištění odvodňovací příkopy za pilou Pavel Vlček po lipovou alej;
b)
vybrala
ze tří nabídek nabídku s nejnižší nabídnutou cenou;
c)
schválila
zadání objednávky firmě LP Pavera s.r.o., Opava-Kylešovice, ze dne 18. 3. 2019 za cenu 26.015,- Kč.
12.07.2019/RO
Rada obce
A) vzala na vědomí
informaci starosty obce o výběrovém řízení na úřadu práce Opava dne 18. 3. 2019 za účelem výběru
zaměstnanců pro VPP;
B) schválila
přijetí zaměstnanců J. E., a O. S., od 1.4. 2019 do 30. 9. 2019 na VPP – uklízeč veřejných prostranství,
celkem doplatek za 6 měsíců na oba 37.080. Doplatek bude vyčíslen po ukončení VPP.
13.07.2019/RO
Rada obce
A) vzala na vědomí
Hodnocení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 470/23 a 692/1, k.ú. Branka u Opavy,
vypracované Ing. Radkou Schulhauserovou, 28. října 824/263, Ostrava, k žádosti firmy Pila K. V. s.r.o.,
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747 41 Branka u Opavy, IČ: 01451430, zast. jednatelem K. V., o udělení souhlasu s vykácením dřevin
na pozemku parc. č. 470/23, k. ú. Branka u Opavy a pozemku obce parc. č. 692/1, k.ú. Branka u Opavy;

B) schválila
odstranění 3 ks dřevin, provedení ořezu u 3 ks dřevin a výsadbu 2 ks lip - min. Tilia cordata OK (obvod
kmínku 10-12 cm), při výsadbě ukotvit 3 kůly a minimálně jeden rok provádět udržovací péči ad.
hodnocení dřevin bod a).
C) zplnomocnila
starostu obce k vydání rozhodnutí o kácení a ořezu dřevin dle hodnocení ad. bod a).
14.07.2019/RO
Rada obce
A) vzala na vědomí
cenovou kalkulaci pro nákup nátěrových hmot zn. Johnstons ve výši 11.894,- Kč – k použití na nátěr
laviček;
B) schválila
zajištění alternativní cenové nabídky;
C) zplnomocnila
místostarostu obce zajištěním alternativní cenové nabídky.
15.07.2019/RO
Rada obce
vzala na vědomí
cenovou nabídku společnosti T-mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, na
hromadné rozesílání sms zpráv občanům obce Branka u Opavy.
16.07.2019/RO
Rada obce
schválila
Dohodu o provedení práce mezi obcí Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy,
zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D. a J. K., Zadní 34, 747 41 Branka u Opavy na pořez
kmenů pokácených kaštanů pro broukoviště ve výši 600 Kč.
17.07.2019/RO
Rada obce
A) vzala na vědomí
žádost Mysliveckého spolku Hradec Kalvárie, Na Tylovách 562, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 266
12 895, zast. předsedou spolku F. P., o souhlas s realizací výsadby plodonosných dřevin a keřů na
obecních pozemcích parc. č. 463/44, 692/11, 695/2, 695/21, 696/11, 729/1, k.ú. Branka u Opavy;
B) vzala na vědomí
žádost Mysliveckého spolku Hradec Kalvárie, Na Tylovách 562, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 266
12 895, zast. předsedou spolku F. P., o výpůjčku obecních pozemcích parc. č. 692/11, 695/2, 695/21,
696/11, 729/1, k.ú. Branka u Opavy s cílem získání finančních prostředků z veřejných rozpočtů na
realizaci výsadby plodonosných dřevin a keřů;
C) schválila
obě žádosti ad. body a) a b);
D) zplnomocnila
starostu obce přípravou návrhu smlouvy o výpůjčce uvedených pozemků.
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18.07.2019/RO
Rada obce
A) vzala na vědomí
souhlas Povodí Odry, st. P., Varenská 49, 701 26 Ostrava, se vstupem na pozemek parc. č. 687 v k.ú.
Branka u Opavy (pravá část bermy řeky Moravice od mostu v Brance u Opavy ke Kylešovicím za účelem
konání jednorázové akce „Sjezd řeky Moravice na nafukovacích matracích a gumových duších“ dne
6. 7. 2019;
B) schválila
konání akce „Sjezd řeky Moravice na nafukovacích matracích a gumových duších“ dne 6. 7. 2019 od 13
hodin v Brance u Opavy s účastí hudební skupiny GOLF z Hradce nad Moravicí (4.tis Kč) a instalaci
laviček, párty stanu a TOI-ky pro účastníky akce a vodáky, kteří připlují po Moravici.
19.07.2019/RO
Rada obce
A) vzala na vědomí
Žádost Slezského svazu tělesně postižených, z.s., Opavská 197, 747 41 Hradec nad Moravicí, zastoup.
předsedkyní spolku p. M. Ch., o poskytnutí slevy na úhradu pronájmu sálu KD pro účely konání valné
hromady a mikulášské nadílky pro děti dne 5. 12. 2019od 14 do 17 hodin;
B) schválila
poskytnutí slevy na nájmu ve výši 50 %.
20.07.2019/RO
Rada obce
schválila
Zajištění občerstvení pro účastníky akce Ukliďme Česko v Brance u Opavy ve formě 1 ks uzeniny
(trampské cigáro/vídeňský párek), 1 ks krajíce chleba a přílohy na 1 účastníka akce.
21.07.2019/RO
Rada obce
A) schválila
Organizaci akcí „Zájezd pro seniory“ a „vítání občánků“ dle schváleného rozpočtu;
B) pověřila
starostu obce stanovením termínu a organizačním zajištěním akce.
22.07.2019/RO
Rada obce
A) schválila
přípravu Strategického plánu rozvoje sportu v obci Branka u Opavy dle § 6 odst. 2 zákona c. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon
o podpoře sportu;
B) pověřila
starostu obce přípravou Strategického plánu rozvoje sportu v obci Branka u Opavy.
23.07.2019/RO
Rada obce
A) schválila
vyčištění 2 ks odvodňovacích šachtic na poz. parc. č. 722/1, k.ú. Branka u Opavy, těžkou technikou od
nánosů bahna;
B) zplnomocnila
starostu obce výběrem dodavatele služby.
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24.07.2019/RO
Rada obce
A) schválila
povolení zvláštního užívání komunikace na poz. parc. č. 734, k.ú. Branka u Opavy, Hradec nad Moravicí,
pro umístění inženýrských sítí žadateli M. W., Opavská, Ostrava Pustkovec;
B) zplnomocnila
starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti k výstavbě vodovodní
přípojky na poz. parc. č. 734, k.ú. Branka u Opavy, Hradec nad Moravicí, žadatel M. W., Opavská,
Ostrava Pustkovec.
25.07.2019/RO
Rada obce
vzala na vědomí
informace člena Prezidia Euroregionu Silesia Mgr. Vladimíra Víchy ze zasedání prezidia dne 27. 3. 2019.

Příští rada obce proběhne 10. 4. 2019 v 16 h.

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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