Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

23
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 28. 01. 2020 v 17.00 h
v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 23.2020/RO ze dne 28.01. 2020

02.23.2020/RO
Rada obce
neschválila
zakoupení 1 ks dopravního sčítače od firmy TEWIKO systems, s.r.o. za cenu 90 750 Kč vč. DPH bez
dopravy k měření rychlosti a intenzity dopravy na komunikaci I/57 a na místních komunikacích.
03.23.2020/RO
Rada obce
neschválila
nabídku společnosti ProFaktum, s.r.o. Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, na zpracování průběžných
monitorovacích zpráv a ukončení realizace projektu, zpracování případných průběžných žádostí o
platbu dotace, závěrečné žádosti o platbu dotace, součinnost při komunikaci ve věci veřejné zakázky
v systému ISKP 14+ za cenu 59 290 Kč vč. DPH.
04.23.2020/RO
Rada obce
Vzala na vědomí
souhlasné stanovisko Obecního úřadu Branka u Opavy v záležitosti zvláštního užívání místní
komunikace 676/1, Rychnovské nábřeží, žadatelem ALBREKO s.r.o., Školní 278, 747 41 Branka u Opavy,
zast. Ing. L. P. pro stavební akci s názvem Uložení inženýrských sítí NN – elektro na pozemek parc. č.
317, k.ú. Branka u Opavy.
05.23.2020/RO
Rada obce
a) schválila
Organizační změnu ‒ zrušení pracovních pozic "vedoucí údržbář - řidič" a "údržbář budov a veřejného
prostranství - řidič" v Obci Branka u Opavy;
b) pověřila
Starostu obce PhDr. Michaela Rataje, Ph.D., aby v souladu s ustanovením §52 písm. C) zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podal do konce měsíce ledna 2020 výpověď
dosavadním zaměstnancům na zrušených pracovních pozicích ad bod a) tohoto usnesení;
c) stanovila
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §102, odst. 2 písm. J)
počet zaměstnanců obce v pracovním poměru v Obci Branka u Opavy na 2 osoby (slovy "dvě osoby"):
všeobecný ekonom a referentka informačních systémů veřejné a majetkové správy. Počet
zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr zařazených do
obecního úřadu není omezen.
06.23.2020/RO
Rada obce
a) schválila
dle Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 02/2019, čl. 2.4 Podmínky
zadávání, poptávkové řízení na dodávky a služby v limitu do 1.000.000,- CZK bez DPH na zajištění
pravidelné údržby zeleně na obecních pozemcích o celkové výměře cca 30 000 m2 a vykonávání
různorodých údržbářských prací včetně zimní údržby obecních chodníků v rozsahu do 2000 h/rok pro
období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021;
b) pověřila
starostu obce provedením poptávkového řízení.
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07.23.2020/RO
Rada obce
a) schválila
pronájem hospody v MFD Branka u Opavy společnosti HOSPODA U MOSTU s.r.o., zast. jednatelem
J. S., od 1.2. 2020 za cenu 2000 Kč/měsíc na dobu do 31. 12. 2021 s možností případného zvýšení nájmu
k datu 1. 7. 2020, 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021;
b) pověřila
Starostu obce podpisem dodatku smlouvy.
08.23.2020/RO
Rada obce
a) vzala na vědomí
doporučení výběrové komise ve složení Ing. Kateřina Fryčková, Ing. Pavlína Bohdalová, Mgr. Vladimír
Vícha ze dne 22. 1. 2020 schválit výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „OPATŘENÍ KE
ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI V OBCI BRANKA U OPAVY“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou
JANKOSTAV, s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581 – vysoutěžená cena
4.294.604,40 Kč – po případných úpravách právním zástupcem obce;
b) pověřila
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou JANKOSTAV, s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00
Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581, ad bod a).
09.23.2020/RO
Rada obce
a) schválila
objednání komplexní přípravy projektové dokumentace, energetického posouzení a související
inženýrské činnosti na realizaci projektu energeticky úsporných opatření pro obecní budovy u
společností Young4Energy, Korunní 595/76, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zast. jednateli
společnosti Ing. V. L. a Ing. J. M., v rámci přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti veřejných
budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET“ dle čl. 4 Interní směrnice
č. 02/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do maximální celkové výše 1 210 000 Kč
vč. DPH;
b) pověřila
Starostu obce podpisem Smluv o dílo ad bod a).
10.23.2020/RO
Rada obce
neschválila
nákup 10 ks kalendářů nebo 16 x vonný sáček plněný přírodní sušenou levandulí v dárkovém balení po
4 ks, gramáž cca 10 g, rozměr sáčku 9 cm x 7 cm, materiál organza - tkanina z přírodního hedvábí, od
společnosti BONA HELPO s.r.o. IČO:02154927, Sadová 612, 738 01 Frýdek-Místek podporující
HANDICAP CENTRUM ŠKOLA ŽIVOTA FRÝDEK-MÍSTEK, o.p.s., za cenu 1000 Kč vč. poštovného a DPH.
11.23.2020/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 4967/13/20 ze dne 22. 01. 2020 zpracovaný znalcem P. M., Praha
4 – Nusle na stavbu bez č.p. – kiosek na pozemku jiného vlastníka parc. č. 734, k.ú. Branka u Opavy,
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vlastník stavby Mgr. P. H., 120 00 Praha 2, kterým byla stanovena obvyklá cena stavby ve výši 100 000
Kč;
b) pověřila
starostu obce k dalšímu jednání o pronájmu/odkoupení nemovitosti ad bod a).
12.23.2020/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014905/VB02, Branka u Opavy, p.č. 114,
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 společností ReSpol s.r.o., sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ:
46580646, zast. jednatelem společnosti Ing. J. R., k vedení zemního kabelového vedení v pozemcích
parc. č. 116/2 a 662/11. k.ú. Branka u Opavy, vlastník Obec Branka u Opavy, viz geometrický plán č.
778-200/2018 ze dne 13. 12. 2018. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu 4000 Kč.
13.23.2020/RO
Rada obce
schválila
Darovací smlouvu uzavřenou mezi dárcem - Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747
41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a obdarovaným - Sportovním
klubem Starojická Lhota, z.s., sídlem Starojická Lhota 97, 742 31 Starý Jičín, IČ: 26608987, zastoupeným
předsedou klubu A. P., na částku 2000 Kč, která je určena na podporu činnosti oddílu mažoretek.
14.23.2020/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení SO 103 – propustek ev. č. 57-085P, Branka u Opavy
a SO 104 – Propustek ev.č. 57 – 088P, Branka u Opavy, předloženou projektantem staveb MOSTY s.r.o.,
U Studia 33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, zastoupena projektantem Ing. P. K., stavebník ŘSD ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4-Nusle;
b) Schválila

Vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení ad bod a).
15.23.2020/RO
Rada obce
vzala na vědomí
Ředitelské volno a přerušení činnosti školní družiny vyhlášené ředitelem ZŠ a MŠ Branka u Opavy, přísp.
org. Mgr. Janem Špičkou ve dnech 28. – 30.1. 2020 z důvodu vysoké nemocnosti žáků ZŠ (62 %).
16.23.2020/RO
Rada obce
a) schválila
1. Smlouvu o dílo na zpracování a podání žádosti o dotaci do výzvy OPŽP – SC 5.1 Snížení
energetické náročnosti veřejných budov, výzva č. 121, pro projekt „Snížení energetické
náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím
OZE a KVET“, mezi Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u
Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a ProFaktum, s.r.o., Hlavní
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87/2, 737 01 Český Těšín, zastoupená Ing. L. L., jednatelkou firmy; cena za zpracování
žádosti činí 36 300 Kč vč. DPH;
2. Příkazní smlouvu o administraci a dotačním managementu mezi Obcí Branka u Opavy,
sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr.
Michaelem Ratajem, Ph.D., a ProFaktum, s.r.o., Hlavní 87/2, 737 01 Český Těšín,
zastoupená Ing. L. L., jednatelkou firmy, v rámci realizace projektu „Snížení energetické
náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím
OZE a KVET“ dotačně podpořeného z výzvy OP Životní prostředí, oblast podpory SC 5.1
Snížení energetické náročnosti veřejných budov, výzva č. 121, za cenu 102 850 Kč vč. DPH;
b) pověřila
společnost ProFaktum, s.r.o., Hlavní 87/2, 737 01 Český Těšín, podáním dotační žádosti na
projekt „Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením
dvou objektů a využitím OZE a KVET“ do 121. výzvy OP Životní prostředí, oblast podpory SC 5.1
Snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Zpracoval:

Ověřili:

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

Mgr. Vladimír Vícha v.r.
radní obce

Ing. Pavlína Bohdalová 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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