Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

26
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 18. 03. 2020 v 16.00 h
v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 26.2020/RO ze dne 18.03. 2020

02.26.2020/RO
Rada obce
schválila
Dohodu o narovnání mezi Obcí Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast.
starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a J. K., 747 41 Branka u Opavy.
03.26.2020/RO
Rada obce
schválila
výběrovou komisi pro poptávkové řízení č. 03/2020 (vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci zázemí a areálu multifunkčního hřiště) ve složení Ing. P. Bohdalová, Mgr. Michal Zajíček a
Mgr. M. Kazbundová, termín vyhodnocení poptávkového řízení 15. 4. 2020 v 18 h.
04.26.2020/RO
Rada obce
Schválila
přesun 14 nových stolů a 52 židlí do hospody a klubovny v hasičské zbrojnici.
05.26.2020/RO
Rada obce
Schválila
poptávkové řízení č. 04/2020 na realizaci doplnění a změn svislého dopravního značení na ulicích Pod
Lesem, Cihelní a Pod Hanuší a pověřila starostu obce vypsáním poptávkového řízení.
06.26.2020/RO
Rada obce
Schválila
rekonstrukci hospody v navrženém řešení v maximální výši 100 tisíc Kč vč. DPH. Práce budou provedeny
nájemcem hospody.
07.26.2020/RO
Rada obce
Schválila
osazení pozemku parc. č. 673 (východní a jižní strana areálu základní školy) zelení, a to 66 ks dřeviny
dle návrhu odborníka, a dále úpravu plochy pozemku nízkou výsadbou a kúrou, a dále schválila zadání
výsadby firmě Zahradnictví G., Branka u Opavy.
08.26.2020/RO
Rada obce
Schválila
výsledek poptávkového řízení „Údržba zelených ploch, údržba budov a veřejných prostranství a další
údržbářské práce na katastru obce Branka u Opavy“, na doporučení výběrové komise vybrala za
dodavatele externí služby firmu Zahradnictví G., 747 41 Branka u Opavy, IČ: 75437708, a schválila
uzavření Smlouvy o poskytování služeb s vybranou firmou.
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Zpracoval:

Ověřili:

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

Mgr. Michal Zajíček v.r.
místostarosta 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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