OBECNÍ ZPRAVODAJ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
BRANTIC A RADIMI
Vydává Obecní úřad v Branticích

Vážení spoluobčané,
blížící se podzimní komunální
volby jsou pro každého komunálního politika časem, kdy si jde
pro vysvědčení. Proto Vám
předkládám souhrn nejdůležitějších prací tohoto funkčního období
zastupitelstva obce ve prospěch
obce a Vás, občanů.
Brantice:
Zdravotní středisko - výměna
oken, dveří, oprava střechy,
zateplení
budovy
s nástřikem.
Zámecký
park - obnova zeleně,
výsadba stromů, okrasných keřů, vyčistění
jezírka, obnova cesty
v parku,
vybudování
laviček (podaná žádost o
poskytnutí podpory na
spolufinancování v rámci
OPŽP z prostředků SFŽP
ČR). ZŠ Brantice provedena rekonstrukce
běžecké
dráhy
a
volejbalového
hřiště,
vybudovány nové herní
prvky
(průlezky,
houpačky),
venkovní posezení pro děti, oprava
oplocení areálu. MŠ Brantice zakoupeny nové herní prvky,
rekonstrukce
vzduchotechniky
v kuchyni, oprava a výměna
oplocení. Park KD - provedena
úprava terénu, výsadba okrasných
dřevin a vybudování parkových
laviček. Územní plán - schválený
nový územní plán. Sportovní areál
- vybudování nového dětského
hřiště s posezením, nové tribuny
pro diváky (místo staré zchátralé),
v sociální budově zatepleny
podhledy, výměna oken, dveří,
nátěr fasády. Oprava tří místních
komunikací většího rozsahu.

Hřbitov - oprava hřbitovní zdi,
finanční zajištění opravy vstupní
brány a schodů na hřbitov, oprava
márnice.
Obecní
úřad
rekonstrukce
soc.
zařízení,
vybavení kanceláří výpočetní
technikou. Dílna - oprava střechy a
dveří. Dům služeb - výměna oken,
dveří, oprava střechy. Bytový dům
č.p. 32 - provedena sanace
obvodového zdiva v přízemí domu,
oprava a nástřik fasády.
Připravuje
se
projektová

září 2014

na opravu střechy budovy,
vybudování houpačky.
Obec má stavební povolení na
projekt „Odkanalizování obce
Brantice“ (celková cena projektu
bez přípojek k rodinným domům
cca 157 mil. Kč). Po výsledku
ankety
„Závazné
stanovisko
připojení občanů na kanalizaci“
(malý zájem občanů, jenom 120
budov s číslem popisným z 367).
Obec by se vystavila riziku, a to
sankcí až do výše 100% dotace a
dalším
postihům
za
nedodržení podmínek po
uzavření smlouvy, kde
nákladová
efektivnost
nesmí překročit 130000
Kč na jednoho obyvatele.
V tomto případě by byla
tato max. nákladová
efektivnost mnohonásobně vyšší. Zastupitelstvo
obce rozhodlo usnesením
nepokračovat v této akci.
Obec věří, že podmínky
na získání dotace se
Foto: Bohuslav Lukeš 13.6.2013
v budoucnosti
změní,
131313.6.2013
protože nejenom pro nás,
dokumentace
na
vybudování ale také pro některé další obce jsou
chodníků na dolní konec obce.
tyto projekty za daných podmínek
v dnešní
ekonomické
době
Radim:
Rekonstrukce
tří
místních nereálné. V obou částech obce se
komunikací
(k Mohylovi,
za provádí výměna světel veřejného
školou a kaplí Jana Nepomucké- osvětlení za úspornější (úspora cca
ho). KD a pohostinství Radim - 70000,- Kč/rok). Jsou zde nové
provedena rozsáhlá oprava střechy, lokality pro speciální kontejnery na
soc. zařízení, oprava a nátěr oken, tříděný sběr (odměna cca 80000,opravy
vnitřních
omítek
a Kč/rok). Pro stavebníky rodinných
vymalování všech nebytových domů obec rozšiřuje inženýrské
prostor, vybudování venkovního sítě (vodovodní, plynovodní) a
posezení
pro
návštěvníky místní komunikace. Začátkem
pohostinství.
Kaple
Jana roku 2014 byl realizován projekt
Nepomuckého - oprava střechy, „Protipovodňová opatření obcí
kamenné zdi, nátěr věžičky, oprava Brantice, Čaková, Zátor“ (jedná
a nátěr fasády. SOKOL Radim - se o vybudování sítě varovného a
finanční příspěvek cca 170000,- Kč vyrozumívacího systému pro tyto

obce v povodí řeky Opavy, které
byly postiženy povodněmi v r.
1997). Cena realizace projektu pro
obec Brantice cca 2.9 mil. Kč
(z toho jsme získali 90% dotace).
V dalším projektu „Domácí
kompostování“ jsme získali dotaci
90% z částky cca 1.9 mil. Kč.
V obci se provádí běžná údržba
majetku a zeleně, pokračuje se v
opravách místních komunikací,
veřejného
osvětlení,
čištění
melioračních příkopů atd. Obec
kromě slavnostních akcí v obřadní
síni pořádá společenské setkání
pro seniory, adventní koncert
v kostele, letní karneval, obecní
ples, ukončení prázdnin pro děti,
turnaj ve stolním tenise a tenise.
Významné jsou i akce s obcí
Sedliště, se kterou obec má dohodu
o
spolupráci
a
partnerství
(setkání
důchodců, letní karneval).
V dnešních
těžkých
sociálně
ekonomických časech
obec hospodaří s kladným
hospodářským
výsledkem bez dluhů a
finančním zajištěním
na další období. Ze
života víme, že vše se
nedaří, jak bychom si
přáli, ale s Vámi
občany jsme se snažili
v rámci
možností
problémy řešit.
Zastupitelstvo obce má zájem dělat
vše proto, aby se v Branticích a
Radimi dobře žilo, zůstalo zde co
nejvíce mladých lidí, aby se
nestěhovali pryč, ale aby zde
zapustili kořeny jako jejich rodiče.
V roce 2008 žilo v obci 1300
obyvatel, dnes zde žije 1410. To
značí, že populace obyvatelstva
v obci stoupá.
Na závěr Vám občanům a
zastupitelstvu obce chci poděkovat
za Vaši spolupráci při rozvoji naší
obce.
Dofek Vladimír
starosta obce

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do
zastupitelstva obce Brantice
Volby do zastupitelstva obce
Brantice se uskuteční:
v pátek 10. října 2014
od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 11. října 2014
od 08.00 – 14.00 hodin
Místem konání voleb v naší obci
je ve volebním okrsku č. 1
volební místnost:
kulturní dům Brantice č.p. 125
pro voliče, přihlášené k trvalému
pobytu v obci Brantice
a ve volebním okrsku č. 2
volební místnost:
Sokolovna ČSTV – Radim č.p.
126
pro
voliče,
přihlášené
k trvalému pobytu v obci Brantice,
místní části Radim

objednatele. Po podpisu smlouvy
budou kompostéry předávány k
užívání.
V následujících termínech opět
umožníme občanům odložit do
přistavených
kontejnerů
také
nebezpečný a objemný odpad.
NEBEZPEČNÝ ODPAD:

v sobotu 18. října 2014
Mobilní kontejnery budou přistaveny na těchto místech:
Radim u obchodu:
8.00-9.00
Brantice pod nádražím:
9.30-10.30
Brantice u obecního úřadu:
10.30-11.30
Brantice - zastávka na dolním
konci obce:
11.30-12.30
OBJEMNÝ ODPAD:

24. - 26. října 2014
Celkem 7 kontejnerů
bude umístěno takto:
Radim u obchodu
Radim u hospody
Brantice:
- pod nádražím
- pod „Velehradem“
- u obecního úřadu
- zastávka u kříže
- zastávka na dolním
konci obce.
Těm,
kteří
dosud
neuhradili poplatek za
odpad za rok 2014, připomínáme,
že je nutné zaplatit částku 480,Kč/osobu nejpozději do 30. září
2014. Po uplynutí termínu
splatnosti se neplatící občan stává
dlužníkem,
poplatek
bude
vymáhán a v souladu s obecnězávaznou vyhláškou obce Brantice
může být navýšen až na
trojnásobek!

Fotografii poskytl: Bohuslav Lukeš

Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky
ve volební místnosti. Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky nebo
státní občanství státu, jehož
příslušníci jsou oprávnění na
území České republiky volit.
Informace občanům
Ti z vás, kteří vloni požádali o
přidělení plastového kompostéru
na bioodpad, budou v průběhu
října osloveni, aby podepsali
smlouvu o bezúplatné zápůjčce /na
dobu pěti let/, po jejímž uplynutí a
při řádném užívání, přejde
kompostér bezplatně do majetku

Další obecní zpravodaj vydáme po
ustavujícím
zasedání
nově
zvoleného zastupitelstva obce.
Pokud by kdokoliv z našich
občanů měl zájem „oživit“ vydání
zajímavou informací, fotografií či
oznámením, rádi je zveřejníme!
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