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Informace z 5. zasedání
zastupitelstva obce Brantice,
konaného 27. června 2007
ZO vzalo na vědomí:
- zprávu o kontrole usnesení
z minulých zasedání
- pronájem pohostinství
v Radimi panu Miroslavu
Hrbáčkovi
- výsledek výběrového řízení na
zajištění geometrického
zaměření zakázky Odvádění a
likvidace vod skupiny obcí
Brantice, Čaková, Zátor
- informaci o protipovodňových
opatřeních obce Brantice

ZO schválilo:
- závěrečný účet obce za rok
2006 s výhradou a opatřeními
k nápravě zjištěných chyb
- žádost ZŠ Brantice o převedení
kladného
hospodářského
zůstatku za rok 2006 ve výši
991,50 Kč do fondu rezerv
uzavření
veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Krnov a
obcí
Brantice
na
výkon
přenesené působnosti ve věcech
přestupků
- příspěvek 6.000,- Kč Místní
skupině ČČK Brantice na úhradu
části výdajů na pořádání letního
karnevalu a soutěží pro děti

červenec 2007

ZO uložilo:
starostovi
obce
zajistit
dodavatelskou
firmu
na
odstranění vlhkosti v bytovém
domě č.p. 32 v Branticích na
základě opakovaných stížností
nájemníků
ZO neschválilo:
- žádost p. Miroslava Barneta o
přehodnocení možnosti odkupu
obecních lesů
Usnesení zastupitelstva v plném
znění je zveřejněno na úřední
desce obecního úřadu a také na
oficiálních stránkách obce.

16. června 2007 se v obřadní síni Obecního úřadu v Branticích konalo
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO SVAZKU OBCE BRANTICE.
Naše pozvání přijali rodiče Barbory Klimentové, Viktorie Višňovské, Kristýny Dudové, Pavla Keliška,
Alexandra Šimka, Kláry Závodné, Venduly Mikulové a Julie Grodové. Všichni přítomní si vyslechli
projev pana starosty a rodiče dětí obdrželi pamětní listy, kytky a upomínkové předměty. Je potěšující, že
v naší obci bydlí tolik mladých rodin s malými dětmi. To je předpoklad dalšího rozvoje obce.

Slavnostní rozloučení
se žáky 5. ročníku ZŠ
v Branticích
proběhlo
v obřadní síni 25. června. Do
jiných
základních
škol
přecházejí: Lukáš Hnízda,
David Vrba, Daniel Suhaj,
Eliška Fabiánová a Barbora
Orlová.
Některé
děti
opouštěly školu se slzičkami
v očích.
Příspěvek předsedy SRPŠ při
ZŠ v Branticích
S koncem školního roku nám
končí i další rok práce a
snahy připravit pro naše děti
různé akce a podílet se na
dění v obci.
Jsem rád, že se stále najdou
rodiče, kteří chtějí pro děti
obětovat svůj volný čas a
aktivně pracovat v SRPŠ.
Touto cestou bych chtěl všem
poděkovat za snahu a popřát
jim příjemné prázdniny,
během kterých načerpají sílu
do dalšího školního roku, aby
v září zase mohli začít
aktivně pracovat v SRPŠ.
Zároveň
bych
chtěl
i
poděkovat všem sponzorům,
kteří nám byli nakloněni a
přispívali nám sponzorskými
dary. Velké díky patří i
obecnímu
úřadu
a
zastupitelstvu obce, kteří nám
v měsíci červnu přispěli na
zájezd pro školu a mateřskou
školu. Školáci se byli podívat
v Dinoparku ve Vyškově a
všem se setkání s pravěkými
zvířaty velmi líbilo. Děti
z mateřské školy se podívaly
do Jiříkova, kde navštívily
Pradědovu galerii řezbáře
Halouzky. Pro všechny děti
to bylo příjemné zakončení
školního roku. Ještě jednou
všem děkuji a přeji příjemné
prázdniny.
Předseda SRPŠ

POZVÁNKA
Po úspěšném zájezdu do
východních Čech pořádá
Místní skupina ČČK ve
spolupráci s Obcí Brantice a
Sokolem Brantice v sobotu
14. července 2007 od 15.00
hodin
LETNÍ KARNEVAL
spojený se sportovním a
zábavným odpolednem na
hřišti TJ v Branticích. Jeho
součástí
bude
zábavná
kopaná mezi muži a ženami,
rodiči a dětmi. V průběhu
celého odpoledne budou
připraveny soutěžní hry a
atrakce (kolotoče) pro děti,
ukázka práce hasičů a
psovodů Policie ČR a jízdy
motorkářů.
Je
zajištěno
bohaté občerstvení – uzené
speciality, guláš paní Elišky,
párky v rohlíku, pivo a
nápoje
všeho
druhu.
K poslechu i k tanci bude hrát
DJ Víťa (odpoledne) a DJ
Krč (od 20.00 hodin).
Vstupné na odpoledne i večer
činí celkem 30,- Kč. Děti
mají vstup zdarma. Srdečně
zvou pořadatelé.
TJ SOKOL Brantice
V soutěžním ročníku 2006 –
2007 okresního přeboru
v kopané se družstvo mužů
umístilo na 5. místě a žáci na
8.
místě.
Děkujeme
sponzorům, kteří TJ Sokol
podporovali finančně a všem
divákům, kteří podporovali
hráče svou účastí na zápasech
a těšíme se na setkání
v srpnu.
Výbor TJ Sokol Brantice
Návštěva jubilantů
Pan starosta navštívil a
poblahopřál
jubilantkám
Zdence Valentové, Boženě
Lukešové, Marii Blažkové a

Marii Mokrošové.
Obec Zátor
ve spolupráci s místními
složkami pořádá v sobotu 28.
července 4. ZÁTORSKÉ
ELDORÁDO,, na které zve i
naše občany. Program na
fobalovém hřišti v Zátoru začíná
ve 13.00 hodin. Jsou zde
připraveny soutěže a hry pro
děti,
vystoupení
skupiny
historického šermu, ukázky
z činnosti místních hasičů,
ukázka seskoku padákem, jízdy
na koních,
skákací hrad a
kolotoče. V 16.30 odehrají
zábavné fotbalové utkání ženy
proti mužům. Občerstvení je
zajištěno.

Akce pro důchodce se
vydařila
Obec Brantice uspořádala 5.
května 2007 v kulturním
domě v Branticích akci pro
naše občany starší 60 let, pro
které objednala a uhradila
hudební vystoupení slovácké
dechové
hudby
Šohaji.
Pozvánku obdrželo téměř 300
občanů
vybrané
věkové
skupiny a pozvání přijala
téměř stovka důchodců. Pro
všechny bylo připraveno
bohaté občerstvení. Hudební
produkce byla naplánována
od 17.00 – 23.00 hodin a
protože vystoupení bylo
opravdu kvalitní, doslova
strhlo přítomné k tanci a
zábavě. Také hudebníci byli
v Branticích spokojeni a rádi
přidali
několik
písniček
navíc. Domů se všichni
rozcházeli až po půlnoci
s dobrým pocitem z příjemně
stráveného večera a s přáním,
aby se taková akce brzy
zopakovala.
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