Usneseníz3. zasedáníZastupitelsťvaobce Branticeu
konanéhodne 5. června2019 od 18.00hod v klubovně TJ Sokol Radim z.s.
L Zo bere na vědomí

313l19
3/8/19

plněníusneseníz minuléhozasedáníZo
informaci ohledně pokraěování podpory poskýnutí finanění podpory na
výstavbuDČov a kotlftové dotace,kde obei nebude žád,at
o realizaci pro.;.t.tu
v rámci Cí|e2 výzvy ě,L/20|9 sFŽP ČRtétodotace
3l13lt9 rozpoětovéopaťeníé.Il20I9
3 / 1 5 / 1 9 zptávu kontrolníhovyboru dle $ 119 zákonaě' 12812000Sb., o obcích
3/Igt19 závéreéný
účet
Mikroregionu Krnovsko za rok 20 18
3l19t19 závéreěnýúčet
DSo Loučkazarok2}I8
3l20tt9 informaci o výŤíděném
odpadrrzarok2}IT avýši odměny,kterou našeobec za
tento odpaddostalaod ÍirmyEI(o-KoM a.s.
3lzu19 výsledekvoleb do Evropskéhoparlamenfukonanýchdne24.5..25.5.2OIg
v naší
obci
2. ZO schvaluje
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3/22119

předloženýprogram3' zasedáti zastupitelstvaobce
členynáwhovékomise, ověřovatelezápisu a zapisovateledle podanéhonáwhu
hospodaření a závěreěný účetobce Brantice, věetně zptávy nezávislého
auditorao ýsledku přezkoumáníhospodaření
obce Branticeza rck 2018, a to
bez výhrad
účetní
uzávěrku obce Brantice za rok 201&'
záměrna prodejpozemkup.ě.I934/4v k.rt Brantice
lzavŤít smlouvu na stavební ptáce - pfodlouŽenívodovodního řadu v k'ú.
Brantice s Íirmouing. Malinovský Petr, Sbiikenická2l3gl9 ,7g4 0I Krnov, za
cenu238487,15Kč+DPH
uzavŤítsmlouvu o dílo s firmou Ing. Petr,Ulahel,Úvaho 92,79391 Úvaho, na
cenové zpracování hydrogeologickycÍiposudků b'o ověření možnosii
vsakovánípředčištěných
odpadníchvod z oČov do horninovéhoprostředípro
rodinné domy v k.ú. Brantice a Radim dle předloženéhonáwhu smlouvy
btazenéobcíBrantice
program ,,Programk poskybnutínenáwatnéhofinančního
příspěvkuna podporu
výstavby domovních ěistíren odpadních vod.. fyzichým osobám s trválým
pobýem v Branticícha místníěásti Radim
uzavŤít,
smlouvu ,,Přkazní smlouva 7120|9*dle předloženého
náwhu mezi obcí
Brantice (příkazce)a Rozvoj Kmovska o.P.S.,(přftazník) ýkající se kotlíkové
dotace-výzvaě.I/}}Ig SFŽP ČR
plán spoieěnýchzaŤízení
,,Komplexnípozemková upravavk.ú. BranJice . 7'
Plán společnýchzaŤaení
(PSZ)..,dle předloženého
náwhu
rozpočtové
opatřeníé.2l2al9 dle předloženého
návrhu
cenu 22,00 Kč/m3s DPH za dodávku pitnévody obyvatelůmBrantic a místní
částiRadim od 1.5.2019
uzavŤít
smlouwts auditorskouťrrtnou
Direct Economy a.s.,Malešická1936/39,
I30 24 Fraha, na provedenípřezkumu hospodďeníobce Brantice zarck20!9

3123/19 uzavŤítsmlouvu s firmou Kamenský-stavbya konstrukce s'r.o.' Mnichov 236.

Vrbno Pod Pradědem, na instalaci vzduchotechnilryv MŠ Brantice za cenu
104560,-Kě+ DPH
3/24119 stanoveníoddacíchdnůa místnostik uzavíránísňatkůdle předloženého
náwhu
3/25/19 osvobodit od poplatků za ptonájem KD Brantice místnÍmspolkům v obci
Brantice a místníčástRadim
326/T9 ceník služebobce Brantice a krátkodobéhopronájmu nebytoých prostor dle
předloženého
návrhuod I,7.2019
3. ZO neschvaluje
3/I7/Í9

poŤízenízměny ÚP Brantice' dopis čj'KRNoov-33489l2019piev, ve věci
navrhovatele
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