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

Zastupitelstvo obce Brantice
24. února 2016 projednalo:
- plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
- schválený rozpočet na rok 2016
- DSO Loučka
- výroční zprávu obce Brantice o
činnosti v oblasti poskytování
informací
- informaci o prezentaci podniku
Povodí Odry s. p. - ,,Opatření
proti povodním, velké opravy a
rekonstrukce vodních dě1“
- informaci o podmínkách pro pojištění
vkladů
územně
samosprávných celků
od 1. 1. 2016
ZO schválilo:
- rozpočet na rok 2016
- žádost paní Lucie
Seidlové, Brantice č.p.
32,
o
provedení
stavebních
úprav
stávajícího sociálního
zařízení v bytě č. 1 ve
vlastnictví
obce
Brantice
- záměr na prodej pozemku p.č.
1958/1 a 1958/4 v k.ú. Brantice
- uzavření smlouvy na opravu
elektroinstalace v MŠ Brantice
firmou
Stanislav
Kettner,
Elektromontáže Sdružení BKB,
Krnov, za cenu 758 382,- Kč
s DPH
uzavření
smlouvy
na
rekonstrukci vodoinstalace v MŠ
Brantice s firmou Topení Tichý
s.r.o., Třemešná 226, za cenu
575 243,43 Kč s DPH
- koupi osobního automobilu
Škoda Fabia combi za cenu 352
000,- Kč s DPH
- změnu dodavatele dodávky
zemního plynu pro objekty v

březen /2016

návštěvnost.
V roce
2015
navštívilo
stránky
29136
návštěvníků, tj. průměrně 2428
návštěvníků
měsíčně!
Ze
statistik je zřejmé, že se
návštěvnost zvýší po zveřejnění
aktualit, které si 51 odběratelů
nechává zasílat na svůj e-mail a
také vždy po zveřejnění videa
z akce. Naposledy jsme na
stránkách
zveřejnili
video
z plesu obce, které má po měsíci
více
než
500
zhlédnutí!
Tentokrát účastníky
plesu obzvlášť zaujalo
vystoupení tanečnic
z opavského
studia
Let´s Pole, které se
specializuje na akrobatický tanec u tyče.
V našem
kulturním
domě se pravidelně
konají 3 plesy a ty se
těší stále větší oblibě jsou vždy vyprodány.
Kulturní dům je také
často
pronajímán
k pořádání svateb a jiných
Na webové stránky obce rodinných oslav. Pokud máte
www.brantice.cz jsme nedávno zájem, je nutné zarezervovat si
umístili odkaz na nabídky termín včas.
práce. Box obsahuje několikrát
denně aktualizované nabídky Připravujeme:
práce na plný a zkrácený Společenský večer pro seniory pracovní úvazek a nabídku setkání občanů Brantic a Radimi
brigád. Dále obsahuje aktuality z starších 60 let, které se uskuteční
trhu práce, právního rádce a
v sobotu 14. května 2016
kontakty na Úřad práce ČR, pod
od 17.00 hodin
který spadá naše obec. Nabídky v kulturním domě v Branticích.
práce jsou do boxu dodávány z Tentokrát vystoupí děti ze ZŠ
portálu Prace.cz, Jobs.cz a z Brantice s muzikálem „Červená
Úřadu práce ČR. Průběžně se Karkulka“,
připraveno
je
snažíme
na
stránkách kouzelnické vystoupení Ondřeje
zveřejňovat důležité aktuální Sládka a jako tradičně bude hrát
informace a pozvánky na akce. oblíbená kapela „Kozlaňáci.
Z interních statistik sledujeme Seniorům pošleme pozvánku.
majetku obce Brantice a to firmu
ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4
- uzavření smlouvy o poskytování
ekonomicko-právních
služeb pro občany zadarmo,
poskytovatelem bude firma
Právní
a
ekonomické
poradenství z. s. , Česká
1535/20, Bruntál, IČ 04201795.
ZO neschválilo:
- prodej osobního automobilu
Škoda Fabia combi r. výroby
2005 SPZ 3T1 76-80

19. března 2016 budeme mít
Vítání občánků – pro děti,
narozené v druhé polovině roku
2015 a začátkem tohoto roku.
Někteří rodiče si museli na akci
déle počkat, vždy čekáme, až je
miminek více. Pozváno je 7 dětí,
a to 6 kluků a 1 holčička.
Jak jsme již avizovali v minulém
zpravodaji, začali jsme spolupracovat s Lidovým divadlem
Krnov
a
domluvili
jsme
představení pro děti. Tentokrát
herci secvičili inscenaci na
motivy pohádky Zvířátka a
Petrovští.

Představení pro děti, které se
nebojí loupežníků, se odehraje
v kulturním domě v Branticích
v neděli 24. dubna od 15.30 hod.
Vstup je zdarma, vystoupení
herců uhradí Obec Brantice.
Nenechte si ujít příležitost
navštívit se svými dětmi
pohádkové divadelní představení
v Branticích!
SRPŠ při ZŠ Brantice srdečně
zve děti a rodiče v sobotu 26.
března 2016 do kulturního domu
v Branticích, kde se od 14.00
hodin bude konat tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL.
Tentokrát je termín v období
velikonočního volna, které tak
děti budou moci vyplnit veselým
programem s agenturou Tomino.
Připraveny jsou hry a soutěže za
odměny, které obdrží všechny
děti, které se karnevalu zúčastní.
Všichni se také mohou těšit na
čokoládovou fontánu, kterou pro
ně zajistí Obec Brantice. Přijďte
se se svými dětmi pobavit!

V naší obci máme podle
evidence k poplatku za psa cca
280 pejsků! Majitelé psů jsou na
veřejném prostranství povinni
dodržovat pravidla, stanovená
Obecně závaznou vyhláškou
obce Brantice č. 2/2011. Ta v čl.
2, odst. 4, stanovuje, že osoba,
provázející psa, je povinna
v případě znečištění veřejných
prostranství v intravilánu obce
psími exkrementy tyto odstranit!
Majitelé psů by si měli
uvědomit, že kdyby před svými
domy nacházeli psí exkrementy,
také by se jim to nelíbilo. Dalším
velkým problémem je volné
pobíhání psů na veřejných
prostranstvích.
Naše obecně
závazná vyhláška toto zakazuje a
dále v čl. 2, odst. 3 stanovuje, že
pohyb psů v obci je možný
pouze na vodítku a s náhubkem!
Na tyto důležité povinnosti
upozorňujeme
na
základě
Radim obchod
8.00 - 9.00 častých stížností spoluobčanů.
Brantice
Porušení
povinností
bude
pod nádražím
9.30 - 10.30 v případném
sporu
občanů
obecní úřad
10.30 - 11.30 posuzováno jako přestupek!
parčík – dolní
Projednávání u přestupkové
konec obce
11.30 - 12.30 komise může nepříjemně narušit
sousedské vztahy, proto je vždy
Kontejnery na objemný odpad lepší problémům předcházet!
budou přistaveny od 22. dubna
do 24. dubna 2016 takto:
Nebezpečné plyny v domácnosti
Radim
náves – u kontejnerů V Moravskoslezském kraji se
na tříděný odpad
výrazně zvýšil počet případů
Radim
u hospody
otravy kysličníkem uhelnatým
Brantice zastávka
z lokálních topidel a ohřívačů
pod nádražím
vody. Mnohé případy skončily
Brantice zastávka
úmrtím našich spoluobčanů.
Pod Velehradem
Každý den používáme v domácBrantice u obecního úřadu
nostech k vaření nebo topení
Brantice zastávka
nebezpečné plyny, které mohou
U kříže
při špatné údržbě nebo technické
Brantice zastávka
závadě spotřebiče ohrozit náš
na dolním konci obce život. Naléhavě upozorňujeme
naše občany, aby nezanedbávali
Poplatek za psa pravidelné kontroly spotřebičů a
za rok 2016 revize komínů. Riziko otravy je
je nutné uhradit vysoké a je možné omezit ho
do 31. března 2016! instalací detektorů plynů, které
Poplatek za odpad za rok 2016
Pro rok 2016 byl stanoven
poplatek ve výši 480,- Kč/osobu.
Platbu je možné provést
kdykoliv v průběhu tohoto roku,
ale nejpozději do 30. září 2016.
Někteří poplatníci již mají svoji
poplatkovou povinnost splněnu.
Těm, kteří mají v domácnosti
více poplatníků a hradí tak vyšší
částku, doporučujeme, aby si
platbu rozdělili. Mohou např.
zaplatit v každém měsíci 480,Kč za jednoho poplatníka. Platbu je možné uskutečnit přímo na
obecním úřadě nebo si požádat
telefonicky nebo e-mailem o
údaje nutné k provedení platby
na účet.
Opět jsme pro vás objednali svoz
nebezpečného odpadu, který
proběhne v sobotu 16. dubna
2016, kdy bude přistaven
mobilní kontejner takto:

jsou velice účinné! Na webové
stránky obce Brantice a na
vývěsky v obci jsme umístili
podrobnější informace a návod
Hasičského záchranného sboru
MS kraje, jak se účinně chránit
proti přítomnosti nebezpečných V
listopadu
plynů.
loňského
roku
zahájilo
svou
činnost BrantickoMáte evidovánu adresu
Radimské
Klubíčko.
Tento
trvalého pobytu v sídle
klubík sdružuje rodiče s dětmi
ohlašovny – Brantice 121?
Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás předškolkového věku. Scházíme
ukládána oznámení o uložení se pravidelně každý čtvrtek od
zásilky a výzvy s poučením na 9:30 do 11:30 v prostorách
Obecním úřadě v Branticích. klubovny
obecního
úřadu
Můžete se zde informovat, zda v domě služeb v Branticích.
pro Vás nemáme uloženu Klubovna je pro účely Klubíčka
aktuální
výzvu.
Uložením vybavena hracím prostorem. K
oznámení o uložení zásilky a dispozici je toaleta včetně
výzvy s poučením na
vhodném místě v sídle
ohlašovny jsou po
uplynutí lhůty deseti
dnů splněny podmínky tzv. fikce doručení,
tzn., že desátým dnem
se považuje písemnost
za
doručenou.
Upozorňujeme, že i
nepřevzatá písemnost
nabude právní moci a
stane se tak vykonatelnočníku, provizorní přebalovací
nou! Nepřevzetím pošty je pult a součástí je i menší
možné promeškat např. lhůtu na kuchyňka a tak mohou maminky
odvolání a poškodit takovýmto posedět při kávě či jiném nápoji
chováním pouze vlastní osobu! a sdílet své radosti a starosti s
výchovou.
Klubík
slouží
Posezení s tvořením
k setkávání dětí v útlém věku,
je každou 1. středu v měsíci od napomáhá tak k jejich socializaci
17 hodin v klubovně u OÚ. a děti tak lépe přivykají
Psychologové,
pedagogové, kolektivu, mohou se těšit ze
lékaři i terapeuti jsou toho společného hraní a rozvíjet různé
názoru, že vyrábění, tvoření, dovednosti.
práce
rukama
povzbuzuje Přidejte se
nervovou
soustavu,
učí k nám!
trpělivosti, vytrvalosti, uklidnění Přijďte nás
a ještě máte dobrý pocit, že jste navštívit,
něco zvládli a dokázali. Tvoření pohrát
si
není až tak těžké.
s dětmi,
Těším se na vás 6.4.2016.
malovat či si
Hanka Šamajová zazpívat.

Vedlejší činností organizovanou
rodiči z Klubíčka byl prodejní
stánek při rozsvěcení vánočního
stromečku v Branticích na návsi,
kde návštěvníci mohli nakupovat
ruční dárkové předměty či
domácí
výrobky.
Protože
Klubíčko není jen o dětěch, ale i
o rodičích, začali jsme od února
v prostorách klubovny pořádat
besedy v odpoledních
hodinách. První ze
šnůry besed se odehrála 22.2. na téma
„Banát
aneb
jak
v Rumunsku žijí čeští
krajané“ vedená panem Ivo Dokoupilem.
Následující
beseda
plánovaná na 31.3.
opět zamíří svým
tématem do zahraničí,
její název je „Země
snů - zážitkář ze severní Indie“ vedená Davidem
Najbrtem a Romanou Chalupovou. Těšíme se na vaši návštěvu
Klubíčka či besed!
Za Branticko-Radimské Klubíčko
Jana Seidlová.
Branticko-RadimskeKlubicko@seznam.cz,
https://www.facebook.com/Branti
ckoRadimskeKlubicko

Ekonomické a právní
služby pro občany
zdarma!
Obec Brantice zajistila
ve spolupráci s právním
a ekonomickým poradenstvím, z.s. ZDARMA
pro všechny občany
v obci poradenství a
vypracování jednotlivých
písemností
z oblasti
občanského
práva, správního práva,
trestního práva, jako jsou
například:
kontrola smluv od různých
prodejců
vypracování odpovědí
bankám, nebankovním
institucím
vypracování žalob i
opravných prostředků
(odvolání, odbor, rozklad)
vyhotovení
oddlužení
vypracování
splátkových kalendářů
vyjednání možné
dohody s věřiteli, aj.
Poradenství můžete využít:
na Obecním úřadě v Branticích
ve dnech:
13.4.2016
13.7.2016
11.5.2016
10.8.2016
15.6.2016
7.9.2016
vždy od 15:00 do 17:00 hod.
Mimo uvedená data můžete
kdykoli kontaktovat ekonomickou
a
právní
pomoc
v pracovní dny od 08:00 hod do
18:00 hod na tel. 608 511 199
nebo e-mailem:
info.spolek@seznam.cz.

Státní
pozemkový
úřad
oznámil zahájení řízení o
komplexních
pozemkových
úpravách
v k.ú.
Brantice.
Úvodní jednání pro účastníky
řízení se uskuteční dne 7.4.2016
v Kulturním domě v Branticích
v 15:00 hodin. Na tomto jednání

budou
účastníci
seznámeni
s účelem a formou pozemkových
úprav. Bude projednán postup
při stanovení nároků vlastníků. Pozemkovými úpravami se
ve veřejném zájmu uspořádávají
pozemky, scelují se nebo dělí a
zabezpečuje
se jimi přístupnost, jejich využití a
vyrovnávání
hranic
tak,
aby se vytvořily podmínky
pro racionální
hospodaření
vlastníků
půdy. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro
obnovu katastrálního operátu.
Úvodní jednání je určeno pro
pozvané účastníky – prezence
proběhne od 14:30 do 15:00 hod.
Účast alespoň jednoho vlastníka dle listu vlastnického nutná!

Turnaje ve stolním
tenise
„O
pohár
starosty obce“, který se
konal 20. února 2016
v KD Brantice, se
zúčastnilo 24 hráčů.
Umístění:
1. Kadlec Vítězslav
2. Řičica Jiří
3. Křiva Lukáš
TJ Sokol Brantice zve
své příznivce na utkání
jarní části okresního
přeboru ve fotbalu, který začne
v polovině dubna. Jakmile bude
znám plán fotbalových utkání,
bude zveřejněn na vývěsce TJ
Sokol Brantice a na stránkách
obce: www.brantice.cz. pod
záložkou „Kultura a sport“.

TJ Sokol Radim
pravidelně pořádá pro své
příznivce různé turnaje - nejen
sportovní, ale také ve stolních
hrách.
Dne 27.12.2015 se například
uskutečnil v tělocvičně TJ Sokol
Radim turnaj ve stolním tenise.
Zúčastnilo se jej 24 hráčů.
Výsledky:
1. Pavel Planka (Čaková)
2. Martin Ryšánek (Krnov)
3. Soňa Kaňoková (Úvalno)
4. Marek Mazal (TJ Sokol
Radim, Ostrava)
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