Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

13
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 17. 7. 2019 v 16.05 h
v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 13.2019/RO ze dne 17.7. 2019

02.13.2019/RO
Rada obce
schválila
přístavbu stáje pro 60 ks jalovic v areálu 1. Hradecké zemědělské, a.s., Žižkova 511, 747 41 Hradec nad
Moravicí.
03.13.2019/RO
Rada obce
schválila
nabídku firmy Ing. Z. N, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ 71831622, na zpracování projektové
dokumentace pro rekonstrukci – bezbariérovou úpravu tří autobusových zastávek na silnici I/57
v Brance u Opavy a rekonstrukci chodníku na Opavské ulici.
04.13.2019/RO
Rada obce
schválila
pořízení bubnové sekačky na trávu zn. DAKR TRITON ENDURO 2 za cenu 25.950 Kč a revokovala tímto
usnesení 03.12.2019/RO.
05.13.2019/RO
Rada obce
a) schválila
uzavření dohody o zajištění nápravných opatření mezi Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží
54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a p. L. Č., bytem
Selská, 747 41 Branka u Opavy, v případě zvýšeného hluku z provozu silničních motorových vozidel přes
zvýšený bezpečnostní práh instalovaný v rámci stavebně-investiční akce „Opatření ke zvýšení dopravní
bezpečnosti na ulici Školní v Brance u Opavy“ na Selské ulici před domem č. pop. 15, a to formou
instalace 2 ks zvukově lépe izolovaných oken ve štítové stěně domu;
b) pověřila
starostu obce přípravou a podepsáním dohody ad. bod a).
06.13.2019/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Výpověď nájemní smlouvy na provozování Hospody u Mostu uzavřené dne 23. 12. 2010 mezi obcí
Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy a Š.S., místem podnikání Selská, 747 41
Branka u Opavy, IČ 75535262, ke dni 31. 8. 2019;
b) Schválila
vypsání výběrového řízení na provozovatele restaurace v MFD Branka u Opavy s počátkem nájmu od
1. 9. 2019;
c) Schválila
Zajištění orientační nabídky na vybavení kuchyně od p. I. Ch., sídlem Rolnická , Opava;
d) zplnomocnila
starostu obce k dořešení smluvního vztahu s nájemkyní ad bod a) s využitím právní služby.

2

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 13.2019/RO ze dne 17.7. 2019

07.13.2019/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
nabídku Mgr. R. S. na posouzení, příp. úpravu Pracovního řádu zaměstnanců obce, za cenu 7.500 Kč
bez DPH, a nabídku AK JUDr. M. Č., ČAK 10149, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh za cenu
3.500 Kč bez DPH;
b) Schválila
nabídku JUDr. M. Č. ad bod a).
08.13.2019/RO
Rada obce
schválila
Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla mezi Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupena:
Ing. M. K., ředitelem vodovodů, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a Obcí Branka u Opavy, sídlem:
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zastoupena: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starostou obce,
IČ: 47812303.
09.13.2019/RO
Rada obce
schválila
rámcovou kupní smlouvu mezi společností Stavebniny DEK, a.s., sídlem Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00,
Praha 10, zastoupenou ředitelem pobočky M. P., a Obcí Branka u Opavy, sídlem: Bezručovo nábřeží 54,
747 41 Branka u Opavy, zastoupena: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starostou obce, IČ: 47812303.
10.13.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
Informaci starosty obce o stavu obecně závazných vyhlášek platných na území obce Branka u Opavy;
b) doporučila
zastupitelstvu obce ke schválení návrh znění nové obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů č.
02/2019 a návrh znění nové OZV o nočním klidu č. 01/2019.
11.13.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
doplněnou nabídku na zhotovení projektu rozšíření vedení VO v obci Branka u Opavy od Trňáku po
konec zahrádkářské kolonie v délce 115 m a od křižovatky s posezením Mikroregionu Moravice po
bytový dům Trňák v délce 153 m od firmy Ing. S. R., Zacpalova 27, 746 01 Opava za cenu cca 15 tis. Kč
bez DPH.
b) schválila
Nabídku ad bod a);
c) schválila
podání žádosti o dotaci z programu EFEKT prostřednictvím agentury vzešlé z poptávkového řízení.
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12.13.2019/RO
Rada obce
schválila
přijetí dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro
rok 2019+“ na opravu asfaltové části cyklotrasy č. 551 na k.ú. Branka u Opavy.
13.13.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace k MFD – žádná nabídka;
b) schválila
vyhlášení nového výběrového řízení ad. bod a) po úpravě zadávacích podmínek.
14.13.2019/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
informaci o stavu fasády objektu základní školy;
b) schválila
poptání drobných oprav – zednických prací u p. J. M., Nová čtvrť, Branka u Opavy.
15.13.2019/RO
Rada obce
vzala na vědomí
povolení zvláštního užívání MK na parc. č. 672 a 665, k.ú. Branka u Opavy, žadateli Obec Branka u
Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy za účelem zřízení příjezdu a vstupu na pozemek
(parc. č. 665) a za účelem umístění inženýrské sítě – prodloužení VO - elektro (parc. č. 672).
16.13.2019/RO
Rada obce
schválila
pořízení odpadkového koše na psí exkrementy a jeho instalaci na parc. č. 523/1 – u splavu na řece
Moravici, k.ú. Branka u Opavy.
17.13.2019/RO
Rada obce
schválila
žádost Ing. P. O., bytem Jarošova, 66902 Znojmo o pokácení ořešáku vlašského (ve výši 130 cm nad
zemí obvod 120 cm) na pozemku parc. č. Branka u Opavy 93, parc. č. 403, z důvodu poškozování fasády
a střechy obytného domu a způsobování vlhnutí zdí domu, vzniku mechu a plísní.
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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