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V neděli 9. prosince zavítal
do kostela
Nanebevzetí
Panny Marie v Branticích
třicetičlenný Pěvecký sbor
města Vrbna pod Pradědem,
aby i v naší obci navodil
svým vystoupením pravou
adventní atmosféru. Koncert
pořádala Obec Brantice ve
spolupráci
s římskokatolickou farností.
Koncertu
se
zúčastnilo
přibližně
200 posluchačů
z Brantic a okolí, kteří si
vyslechli 19 skladeb různých
autorů. Věříme, že všichni
přítomní měli pěkný kulturní
zážitek a že se tímto počinem
podařilo
založit
tradici
adventních koncertů v obci.
Provoz
obecního
úřadu
v období vánočních svátků
Z důvodu
čerpání
řádných
dovolených
bude
provoz
Obecního úřadu v Branticích
omezen. Své záležitosti si
můžete vyřídit naposledy ve
středu 19.12.2007 a to pouze do
12.00 hod., odpoledne již bude
obecní úřad uzavřen. Provoz
bude zahájen ve středu 2.1.2008
v obvyklých úředních hodinách.
Změna termínu svozu odpadu
v období vánočních svátků
Svoz komunálního odpadu,
který v Branticích probíhá každé
sudé pondělí, vychází přesně na
Štědrý den. Technické služby
města Krnova oznámily, že
namísto 24.12. provedou svoz
odpadu v Branticích již v pátek
21.12.2007. Svoz komunálního
odpadu
v Radimi
zůstane

nezměněn. Vývoz PET lahví
proběhne v obvyklém termínu,
tzn. v pondělí 31.12.2007.
Upozorňujeme
občany,
že
popelnice s teplým popelem
zůstanou nesvezeny, neboť
svozová firma nemůže tyto
nádoby vyklopit do svozového
vozu, protože hrozí riziko
vznícení jeho obsahu.
Oznámení o konání bohoslužeb
v době vánočních svátků
Radim
kaple sv. Jana Nepomuckého
24.12.2007 v 15.00 hod.
Brantice
kostel Nanebevzetí Panny Marie
25.12.2007 ve 14.00 hod.
Mše svatá v Branticích je
pravidelně každou neděli ve
14.00 hodin. Změny jsou
vyvěšeny ve skříňce u vchodu
do kostela.

Informace ze 7. zasedání
Zastupitelstva obce Brantice
konaného 12. prosince 2007
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
✓ informaci
o
kontrole
usnesení z minulých zasedání
✓ informaci o provedených
opatřeních po záplavách v obci
v září 2007
✓ žádost rodičů o zvýšení
bezpečnosti dětí před budovou
ZŠ – zastupitelstvo obce
zároveň uložilo starostovi obce
realizovat chodník od obecního
úřadu ke škole
✓ informaci o připravované
rekonstrukci
ZŠ,
MŠ
a
kulturního domu v Branticích
Zastupitelstvo obce schválilo:
✓ rozpočtová
opatření
k 12.12.2007
✓ rozpočtové
provizorium
obce na leden a únor 2008
✓ obecně závaznou vyhlášku

obce Brantice č. 1/2007, kterou
se mění výše poplatku za vývoz
komunálního odpadu – v roce
2008 to bude 410,- Kč /osobu
✓ záměry
na
prodeje
pozemků, které jsou vyvěšeny
na úřední desce OÚ
✓ záměr
na
pronájem
nebytových prostor v domě č.p.
326 v Branticích u OÚ
✓ úhradu honoráře 1000,- Kč
za taneční vystoupení na plese
SRPŠ
✓ příspěvek MS ČČK na
úhradu
vystoupení
sólistů
Slezského divadla v Opavě ve
výši 7.970,- Kč
✓ úhradu nákladů na pořádání
adventního koncertu ve výši
7.550,- Kč
Usnesení
ze
zasedání
zastupitelstva obce Brantice
v plném znění je vyvěšeno na
úřední desce obecního úřadu.
Pracoviště Czech POINT
Obecní úřad v Branticích se
připravuje na zapojení do
projektu Czech POINT, který
umožňuje
občanům
získat
ověřené výstupy z veřejných
informačních systémů veřejné
správy, a to:
- z Obchodního rejstříku
- z Katastru nemovitostí
- z Živnostenského rejstříku
Už v příštím roce si budou moci
občané na našem úřadě nechat
zhotovit
výpisy
z výše
uvedených registrů a připravuje
se i rozšíření o výpis z Rejstříku
trestů. Přesný termín zahájení
provozu pracoviště oznámíme
v příštím zpravodaji.
Vyřizování občanských průkazů
Začátkem
prosince
2007
obdrželi někteří občané dopis
z Ministerstva vnitra ČR, ve
kterém byli vyzváni k výměně
občanských průkazů, jejichž
platnost skončí k 31.12.2007.

Někteří občané byli překvapeni
protože mají v občanských
průkazech vyznačenu platnost
až do roku 2008 nebo bez
omezení.
Platnost
těchto
občanských průkazů se posuzuje
podle data jejich vydání - končí
tedy platnost OP vydaných do
31.12.1998. Povinná výměna
dokladů se nevztahuje na
občany narozené před 1. lednem
1936.
Výroba
nového
občanského průkazu trvá
1
měsíc od podání žádosti. Někteří
občané
výměnu
odkládají,
protože se domnívají, že budou
celý měsíc bez dokladu. Pokud
si o nový OP zažádají včas,
zůstává jim platný doklad až do
zhotovení nového.V roce 2008
si budou muset občané vyměnit
občanské průkazy
vydané
v době
od
1.1.1999
do
31.12.2003.
Tato
povinná
výměna je poslední fází ke
sjednocení dokladů. Občané
stále mohou využít možnosti
podat si žádost o vydání OP a
následně si ho vyzvednout na
matrice našeho obecního úřadu.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
vyzývá majitele a uživatele
pozemků v obci ke kácení a
okleštění stromoví a jiných
porostů v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení z důvodu
zabezpečení
provozu
rozvodného zařízení na základě
energetického zákona a zákona
o ochraně přírody a krajiny, a to
v termínu od 1. 12. do
31.12.2007. Uplyne-li tato lhůta
marně,
bude
provedeno
okleštění, případně odstranění
dřevin , společností ČEZ
Distribuční služby, s.r.o. a to na
nebezpečí
majitele
nebo
uživatele
pozemku. Výzva
ČEZ, ve které můžete zjistit, jak
provést ořez dřevin podle
platných norem, je zveřejněna

ve vitrínce
úřadem.

před

obecním

Informace pro držitele pejsků
V minulých měsících jsme se
několikrát
přesvědčili,
že
známky na psy, které vydáváme
občanům
při
přihlášení
k poplatku nejsou zbytečné,
pokud je psi skutečně nosí.
V případě, že se pejsek zaběhl a
nálezce nám nahlásil číslo
známky, snadno jsme podle
záznamu v kartě zjistili, kdo je
jeho držitelem a mohli mu
oznámit, kde má psa hledat. Na
začátku roku 2008 budou opět
pejskaři platit poplatek a proto
nabízíme všem, kteří známku
ztratili, že si mohou vyzvednout
novou.
Z činosti MS ČČK Brantice
MS ČČK ve spolupráci s OÚ
Brantice uspořádala na podzim
pro naše občany dvě zdařilé
akce. Jednou z nich byl zájezd
na vinobraní do Strážnice a
druhou pak společenský večer,
ve kterém vystoupilo 8 herců
Slezského divadla v Opavě.
Příjemného kulturního zážitku
se zúčastnilo 102 našich občanů
a 5 zástupců obce Sedliště.
S touto obcí byla na této akci
podepsána dohoda o další
spolupráci.
Na 18.1. zveme našich 120
členů ČČK na Valnou hromadu
do KD. Začátek VH je v 18
hod., od 19 hod. je pak
společenská zábava, na které
vystoupí hudební duo Pepa a
Anička z Krnova.
Přijďte se také pobavit na

který se koná 23. února 2008 od
19 hod. v KD v Branticích.
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