OBECNÍ ZPRAVODAJ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
BRANTIC A RADIMI
Vydává Obecní úřad v Branticích a osadní výbor v Radimi

28. února proběhlo 3. zasedání nejnutnější práce, podle
zastupitelstva obce Brantice
znaleckého posudku jsou lesy
v neutěšeném stavu a
ZO schválilo vyrovnaný
potřebovaly by velké investice
rozpočet obce na rok 2007, ve
na úkor jiného obecního
kterém se počítá s celkovými
majetku, proto zastupitelé začali
příjmy 9.453.656,- Kč,
uvažovat i o možnosti prodeje.
celkovými výdaji 9.284.256,- Kč ZO schválilo:
a financováním ve výši
- bezúplatný převod pozemků,
169.400,- Kč. Ve výdajích jsou
zahrnutých dle schváleného
kromě jiného zahrnuty položky
územního plánu obce do
na opravy budovy obecního
zastavěné nebo zastavitelné části
úřadu. Je nutná výměna oken a
obce, z majetku PF ČR do
oprava střechy. Aby byl zlepšen majetku obce Brantice.
celkový ráz středu obce, budou
- uzavření smlouvy o
také opraveny fasády na budově přezkoumání hospodaření obce
obecního úřadu a sousedícího
za rok 2006 auditorskou
domu služeb. Dalšími nutnými
společností ABC.AUDIT, s.r.o.
výdaji jsou opravy pódia a
Ostrava
osvětlení v kulturním domě,
- příspěvek ve výši 2.000,- Kč
výměna osvětlení v MŠ a opravy Centru pro zdravotně postižené
veřejného osvětlení.
MSK v Bruntále
Dále ZO schválilo záměr na
- příspěvek ve výši 1.000,- Kč
prodej a prodej pozemků na
SRPŠ při ZŠ a MŠ Brantice na
žádost občanů, pořadník na
pořádání dětského karnevalu
přidělení uvolněného bytu
- příspěvek ve výši 3.500,- Kč
v domě č.p. 32, záměr na
MS ČČK Brantice na kulturní
pronájem nebytových prostor
vystoupení na plese 17.2.2007
v domě č.p. 326 (bývalá obuv).
- zajištění kulturního večera pro
Záměry byly vyvěšeny na úřední důchodce do výše 22.000,- Kč
desce, zájemci se mohou
přihlásit na Obecním úřadě
Informace občanům
v Branticích.
Na Obecní úřad v Branticích se
ZO také schválilo vyhlášení
obracejí občané, kteří by chtěli
záměru na prodej obecních lesů
získat povolení k odběru vody ze
s úmyslem prodat obecní lesy
studní. Tuto záležitost vyřizuje
nejvýhodnější nabídce.
místně příslušný vodoprávní
Hospodaření v obecních lesích
úřad pověřeného obecního
zajišťovaly v minulých letech
úřadu, kterým je pro naše občany
Lesy Krnov, tato společnost obci odbor životního prostředí MěÚ
vypověděla smlouvu. Obec
Krnov. Na našem úřadě můžeme
vyhlásila záměr na nový
poskytnout občanům pouze
pronájem lesů, přišla i nabídka
informativní leták, vydaný
na odkoupení. Hospodaření
Ministerstvy zemědělství a
v uplynulých letech probíhalo
životního prostředí, který je
tak, že se v lesích zajišťovaly jen zveřejněn také na úřední desce

b ř ezen 2007

Obecního úřadu v Branticích.
Občané musí nejprve posoudit,
zda se jich vůbec povinnost
vyřídit si povolení odběru vod
týká. V informačním letáku jsou
uvedeny kontakty na bezplatnou
infolinku a www stránky
800 101 197
www.zanikpovoleni.cz
Z činnosti ZŠ a MŠ
Dne 1. a 2. února se konal v naší
základní škole zápis dětí do 1.
ročníku. Tentokrát se k zápisu na
téma „Cirkusový svět“ dostavilo
13 dětí. Paní ředitelka děkuje
všem rodičům těchto dětí za
projevenou důvěru.
MŠ Brantice pořádala 27. února
pro své děti
Masopust a
společně s dětmi ZŠ chystají
rozloučení se zimou, při kterém
vynesou Morenu a přivítají jaro.
SRPŠ při ZŠ Brantice připravilo
na sobotu 17. března 2007
oblíbený
dětský
maškarní
karneval s bohatou tombolou a
večer
Josefovskou
zábavu.
Pořadatelé děkují všem, kteří do
dětské tomboly přispěli a udělali
tím velkou radost spoustě dětí.
Zaměstnanci
školy
zvou
veřejnost
na
již
tradiční
„Velikonoční kouzlení“, které
se
bude
konat
v sobotu
31.3.2007 od 14.00 hod.
v budově ZŠ.
25. PLES STAROUSEDLÍKŮ
pořádaný 17. února MS ČCK
probíhal opět v příjemné
atmosféře. Do sálu kulturního
domu se přišlo pobavit bezmála
200 občanů, kteří zhlédli
vynikající vystoupení mladého
tanečního páru z klubu Vita

Bruntál. Na dobu rockenrollu
jsme si zavzpomínali při show
pana Pavla Pavlevského, který
zazpíval nejznámější hity E.
Presleyho. Mnohé potěšila výhra
v tombole, ve které bylo letos
rekordních 134 cen. Po bohatém
občerstvení a při hudební
produkci skupiny TROYTET
Nova se tančilo s chutí až do
ranních hodin.
Děkujeme všem členům MS
ČČK, kteří pomohli tuto zdařilou
akci zajistit.
Třídění odpadů, poplatky
Určitě si občané všimli, že byly
po obci rozmístěny další bílé a
zelené kontejnery na třídění
odpadu. Tyto kontejnery slouží
k odkládání bílého a barevného
skla – podle informace na
kontejneru. Obec se zapojila do
systému třídění odpadů a plánuje
rozšířit možnost třídění i o
kontejnery na papír. Kromě toho
mají občané možnost odkládat
PET lahve každé poslední
pondělí v měsíci do igelitových
pytlů, které si mohou nejlépe při
platbě poplatku vyzvednout na
OÚ.
Poplatek
za
vývoz
komunálního odpadu e výši
406,- Kč/osobu/rok je splatný do
31.3.2007.
Každý
plátce
poplatku by měl k odkládání
komunálního odpadu používat
vlastní popelnici - minimálně 1
kus ke každému objektu
určenému k trvalému obývání
nebo k rekreaci.

vždy od 8 – 12 a od 12.30 –
15.30 hod. Občané, kteří
nepotřebují výpis na počkání,
mohou i nadále žádat na našem
matričním úřadě.
Narodili se tito noví občánci:
Matyáš
Morys,
Viktorie
Višňovská, Kristýna Dudová a
Pavel Kelišek.
Blahopřejeme jubilantům:
Anně
Neplechové,
Miladě
Švábíkové, Aloisii Řehové,
Pavlu
Šamajovi,
Alfonsu
Gašparikovi, Zdeňce Valentové
a Jaroslavě Mickovičové.

- zajistit, aby psi byli očkováni
proti vzteklině
- zajistit, aby zvíře, které
poranilo
člověka
bylo
neprodleně veterinárně vyšetřeno
pro
vyloučení
podezření
onemocnění vzteklinou
- postarat se o neškodné
odstranění uhynulého psa, což je
možno řešit ve spolupráci
s Asanační službou Mankovice
tel. 556 736 581 (nepřetržitý
provoz).
V případě porušení těchto
pravidel může být chovateli dle
zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích uložena pokuta.
Obec může rovněž zajistit
odchycení toulajícího se psa
policií a jeho umístění do psího
útulku. Za odchycení psa je
nutno zaplatit 1.000,- Kč a pobyt
středně velkého psa v útulku je
průměrně za 40,- Kč za každý
den pobytu. Tyto výdaje pak
budou vymáhány po majiteli psa.
Oznamovací a jiná povinnost:
- poplatku podléhají psi starší 3
měsíců
- poplatek ze psů platí držitel psa
- poplatník je povinen podat
písemně přiznání k poplatku do
30 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti
- poplatník je povinen oznámit
správci
poplatku
každou
skutečnost, která má vliv na výši
poplatku do 30 dnů od jejího
vzniku
- pes musí být označen známkou
- správcem poplatku je Obecní
úřad Brantice
__________________________

Rady chovatelům psů
Vážení chovatelé psů,
Tím, že jste podlehli kouzlu
věrných psí očí a pořídili jste si
čtyřnohého přítele, vzali jste na
sebe velkou zodpovědnost. A to
nejen za tvora který je na vás
zcela závislý, ale také za
ostatní lidi a zvířata, kteří
s nim přijdou do styku. Psi
potřebují neustálý dohled a
ostatní spoluobčané zase jistotu,
že Váš pes není pro ně
nebezpečný a že budou žít
v čisté obci.
Nemáte-li pro chov psa vhodné
podmínky
nebo
možnost
zajistit
spoluobčanům
uvedenou jistotu, raději si ho
nepořizujte.V případě, že již
psa doma máte, nezapomeňte,
že musíte dodržovat určitá
základní pravidla:
- na veřejném prostranství vodit
psa na vodítku a velká a střední
Výpisy z rejstříku trestů
plemena zajistit nasazeným
OBECNÍ ZPRAVODAJ –
Občané, kteří potřebují vyřídit náhubkem
výpis z rejstříku trestů na - zajistit, aby pes neznečišťoval Registrováno MK ČR č. E 13438
počkání, mají možnost získat veřejná prostranství
tuto listinu v Ostravě, na ulici
Sokolská
935/16
(areál
Krajského soudu v Ostravě), kde
byla zřízena pobočka. Žádost lze
podat pouze osobně v úředních
hodinách od pondělí do pátku

