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

V prosinci 2007 jsme vydali
předvánoční
zpravodaj,
ve
kterém byly kromě jiných
zajímavostí
zveřejněny
především důležité informace ke
změně provozu obecního úřadu a
změně
svozu
komunálního
odpadu
v době
vánočních
svátků.
Přestože
jsme
k distribuci předali 450 výtisků
zpravodaje a vánočních přání,
roznos neproběhl řádně a někteří
občané nic ve svých schránkách
nenašli, což nás opravdu mrzí.
Prosincový zpravodaj naleznete
na webových stránkách obce
www.brantice.cz .
Na aktuální téma:
V poslední době se jméno naší
obce
vyskytuje
často
ve
sdělovacích
prostředcích.
Bohužel
to
není
zrovna
v podobě, kterou bychom si
přáli. Jedná se o náš Brantický
zámek, který byl od povodní
1997 nevyužitý a začal chátrat.
Uživatelem
byla
státní
příspěvková
organizace
Zdravotnické
zabezpečení
krizových stavů (dále ZZKS).
Zámek se stal pro stát
nepotřebný a dle zákona mohl
být bezúplatně převeden na
obec. Zastupitelstvo obce v roce
2005 schválilo žádost o převod
na obec, aby mohlo ovlivňovat
další osud zámku a nestalo se
z něho např. erotické nebo
mafiánské zařízení, případně aby
se z něho nestala demolice.
Záměr byl vytvořit z něho
společensko kulturní zařízení
s možností ubytování (které obci
naprosto chybí). Společně se
zámeckým parkem a sportovním

areálem (vše v majetku obce) by
bylo vytvořeno společenské
centrum obce pro aktivity našich
občanů a turistiku. Takto to je
zapracováno do územního plánu
obce, který schválilo více než 40
úřadů a institucí. Ve spolupráci
se ZZKS a ministerstvem
zdravotnictví byla zpracována
smlouva, kterou odsouhlasila
také ministerstva kultury a
financí. Stačilo ji jen podepsat.
Bohužel min. zdravotnictví
v rozporu s původní dohodou se
rozhodlo náš zámek prodat aniž
by nás o tom informovalo. Není
se čemu divit, když Výběrové
řízení vyhrálo podivné s.r.o.
založené těsně před vyhlášením
výběrového řízení s českým
kapitálem
20
tisíc
Kč
financované z daňového ráje –
Kypru. Náš zámek byl připraven
k prodeji za 3 milióny Kč.
Myslím si, že bychom se neměli
smířit s takovým arogantním
postupem
úředníků
min.
zdravotnictví v čele s ministrem
Julínkem k problémům obcí.
Proto společně s obcemi Slezské
Rudoltice a Dívčí hrad, které
postihl stejný osud,
proti
takovým praktikám důrazně
protestujeme.
vm
Informace
z 8. zasedání zastupitelstva obce
konaného 27. února 2007

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
✓ informaci
o
kontrole
usnesení z minulých zasedání
✓ informaci
o
řešení
havarijního stavu komunikace
v úseku od ZŠ směrem ke
Krnovu
✓ postup obce při řešení
odvodu svahových vod v Radimi

březen /2008

Zastupitelstvo obce schválilo:
rozpočet obce Brantice na
rok 2008:
celkové příjmy 10 049 186 Kč
celkové výdaje 16 139 086 Kč
financování
6 089 900 Kč
✓ záměry a prodeje pozemků
(zveřejněny na úřední desce)
✓ rekonstrukci ZŠ a MŠ
✓ žádost na ÚP Bruntál na
vytvoření 4 míst na veřejně
prospěšné práce pro obec
✓ zajištění kulturního večera
pro důchodce dne 10.5.2008 a
úhradu nákladů na jeho zajištění
do výše 20.000,- Kč
✓ zajištění autobusu pro naše
občany na kulturní akci
v Sedlištích v červnu 2008
✓ příspěvek 1.800,- Kč MS
ČČK na úhradu kulturního
vystoupení na 26. plese
starousedlíků
✓ příspěvek ve výši 2.500,- Kč
Centru pro zdravotně postižené
MSK, detašované pracoviště
Bruntál
✓ uzavření
smlouvy
o
přezkoumání hospodaření obce
za rok 2007 auditorskou
společností ABC.AUDIT, s.r.o.
Vítání občánků
K jaru patří mláďátka a tak i my
jsme pozvali 1. března do
obřadní síně naše nejmenší
občánky.
Do svazku obce Brantice jsme
přivítali tyto děti:
Elišku Kaperovou, Michaela
Antoše, dvojčátka Matyáše a
Elišku
Polákovy,
Simonu
Obornou, Jakuba Dobřanského,
Vendulu Huserovou, Anetu
Mlčůchovou,
Dominika
Cwiertku a Matěje Balinta.

Projekt Czech POINT
V České republice byla naplno
spuštěna síť kontaktních míst, která
mají lidem zjednodušit komunikaci s
úřady. Cílem projektu Czech POINT,
tedy Českého podacího ověřovacího
informačního národního terminálu, je
poskytnout občanům ověřené výpisy z
centrálních státních evidencí a rejstříků
na jednom místě, aniž by občan musel
navštívit několik různých úřadů státní
správy. Jedná se o výpisy z Katastru
nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze
Živnostenského rejstříku - od letošního
roku přibyla možnost žádat i o výpis z
Rejstříku trestů. Do systému Czech
POINT se postupně zapojují krajské
úřady a matriční úřady v rámci celé
České republiky. Obecní úřad
v Branticích jako matriční úřad je do
tohoto projektu již zapojen. Tuto službu
využívají především žadatelé o výpis
z rejstříku trestů. Jsou příjemně
překvapeni, když je jejich žádost
vyřízena na počkání a ověřený výstup
z evidence si s sebou hned odnesou.

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 29. března dle
následujícího harmonogramu:
Radim – u obchodu: 8.00 – 9.00
Brantice
zastávka
pod
nádražím: 9.30 – 10.30 hod.
Brantice – u obecního úřadu:
10.30 – 11.30 hod.
Brantice – parčík u zastávky na
dolním konci obce – 11.30-12.30
Kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny od pátku 4.
dubna (odpoledne) do pondělí
7. dubna 2006 na obvyklých
místech:
Radim – pohostinství
Radim – u obchodu
Brantice, zastávka pod nádražím
Brantice , zast. pod velehradem
Brantice, u obecního úřadu
Brantice, zastávka u kříže
Brantice – parčík u zastávky
ČSAD na dolním konci obce
Komunální odpad
Do 31. března 2008 je splatný
poplatek za vývoz komunálního

odpadu, tentokrát ve výši 410,Kč/osobu/rok. Poplatníci, kteří si
zvolili způsob platby ve dvou
stejných splátkách, uhradí nyní
polovinu a druhou část k 30.
září. Při platbě si zároveň můžete
vyzvednout igelitové pytle na
PET lahve. Máme k dispozici
také nové popelnice (110 l
pozink. ) v ceně 756,- Kč/ks.

SRPŠ při ZŠ Brantice
připravuje oblíbený

Rodiče s dětmi už mohou začít
připravovat masky a těšit se na
sobotu 29. března, kdy bude od
14.00 hod. v kulturním domě
v Branticích připravena spousta
veselých soutěží za drobné
odměny, občerstvení a bohatá
dětská tombola. Večer se mohou
Připomínáme termíny svozu
dospělí přijít pobavit na taneční
komunálního odpadu:
zábavu a podpořit tak činnost
Brantice: každé sudé pondělí
SRPŠ, které výtěžek z akce
Radim: každé liché pondělí
použije opět ve prospěch dětí
PET lahve – v celé obci vždy
z MŠ a ZŠ Brantice.
poslední pondělí v měsíci
Pro zajištění plynulosti svozu je
Z činnosti MS ČČK Brantice
důležité, aby byly popelnice i
23. února uspořádal ČČK již 26.
pytle s lahvemi přichystány včas.
ples starousedlíků, na který se
Technické služby projíždějí trasu
přišlo pobavit více než 100
pouze
jednou
a
později
občanů. Ples byl zahájen
přistavený
odpad
zůstane
roztomilým country tancem dětí
nesvezen.
z místní ZŠ a vystoupením
profesionálního tanečního páru
Základní škola informuje
VIVA z Bruntálu. Jako tradičně
7. února 2008 proběhl v ZŠ
byla připravena výborná domácí
netradiční zápis do 1. ročníku
kuchyně, na stolech nechyběly
pod názvem „Kouzlíme s malou
koláčky a v tombole spousta
čarodějnicí“.
Zapsáno
bylo
zajímavých cen. Této akce se
celkem 10 dětí. Paní ředitelka
zúčastnili zástupci obce Sedliště.
děkuje
všem
rodičům
nastávajících
prvňáčků
za
Trocha statistiky na závěr
projevenou důvěru naší škole.
Obec Brantice má k 31.12.2007
19. března budete mít možnost
celkem 1277 obyvatel, z toho
potkat v obci průvod dětí z MŠ a
1036 jich bydlí v Branticích a
ZŠ vynášejících Moranu. 30.
241 v Radimi. Dospělých zde
dubna vystoupí taneční kroužek
žije 1070, dětí 207. V průběhu
country tanců a kroužek
roku 2007 se do naší obce
flétniček v Městském divadle
přistěhovalo 60 nových občanů,
Krnov na akci pořádané DDM
odstěhovalo se jich 29. Narodilo
Méďa „Od srdce k srdci aneb
se 8 dětí a zemřelo 12 občanů.
Děti dětem“.
Podle statistiky se počet obyvatel
neustále zvyšuje, což je jistě
TJ Sokol Brantice
příznivá zpráva. Například na
zve své fanoušky na 1.
konci roku 2005 jsme měli 1227
mistrovské utkání okresního
obyvatel, v prosinci 2006 již
přeboru 2007-2008 v kopané
1250 a k 31.12.2007 již
mužů a žáků, které se odehraje
zmíněných 1277 obyvatel.
29. března na hřišti TJ Sokol ____________________________
Brantice. Soupeřem bude TJ OBECNÍ ZPRAVODAJ –
Karlovice.
Registrováno MK ČR č. E 13438

