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Slovo starosty
Vážení občané,
v tomto čísle našeho zpravodaje vás chci informovat o
novinkách v tomto roce. Zastupitelstvo obce schválilo nové
Obecně závazné vyhlášky obce Brantice. Nové vyhlášky
reagují na změny v právní úpravě a na zákon č. 35/2021 Sb.,
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů, který přináší od 1. ledna 2022
novou úpravu v oblasti vyhlašování právních předpisů nejen
obcí. Nové vyhlášky jsou velmi podobné těm
předcházejícím, které nahrazují. Jedná se o Obecně
závaznou vyhlášku obce Brantice o nočním klidu, Obecně
závaznou vyhlášku obce Brantice o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, Obecně závaznou vyhlášku
obce Brantice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Brantice. Chtěl bych se zmínit
o dvou nových Obecně závazných vyhláškách obce Brantice, které
stanovují
koeficient
pro
výpočet daně z nemovitých
věcí u zdanitelných staveb a
zdanitelných jednotek a u
pozemků.
Podle
stávají
vyhlášky z roku 1992 byl
používán pro výpočet daně
z nemovitosti koeficient 1,4
ve středu obce Brantice a
koeficient 1,0 na horním a
dolním konci obce a v místní
části Radim. Hranice středu
obce Brantice, vymezená
parcelami, jejichž čísla se od
roku 1992 změnila, byla
sporná.
Nové
vyhlášky
upravují
od
1.1.2023
koeficient v místní části
Radim na 1,0. V celé místní
části Brantice pak bude
používán koeficient 1,4
stanovený zákonem o dani z nemovitých věcí pro obce nad 1000 obyvatel
do 6000 obyvatel. Všechny platné místní vyhlášky jsou pro občany
zveřejněny na stránkách obce www.brantice.cz pod záložkou Obecní úřad
– Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva. Nově budou vyhlášky
publikovány také ve Sbírce právních předpisů: https://sbirkapp.gov.cz/.
Musím se zmínit o jedné důležité věci, a to je odstátnění bytových domů
v Radimi č.p. 124 a č.p. 125, které za stát spravuje Státní pozemkový
úřad. Protože nechceme dopustit, aby došlo k situaci, jaká nastala
v Osoblaze, kde tyto domy byly prodány a obsazeny nepřizpůsobivými
občany. Proto zastupitelstvo obce mne pověřilo řešit tento problém se SPÚ
Ostrava. Dne 20. července 2022 ve 14:00 hodin se uskuteční jednání za
účasti Obce Brantice, SPÚ Ostrava a současných nájemníků v domě služeb
u Obecního úřadu v Branticích k dalšímu postupu odstátnění těchto
bytových domů, kde obec má zájem o tyto domy.
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Vážení spoluobčané, přeji Vám
krásnou dovolenou a slunné léto.
Vladimír Dofek, starosta
LETNÍ SLAVNOST BRANTICE
Srdečně Vás zveme na tradiční akci,
pořádanou Obcí Brantice, MS ČČK a
TJ Sokol Brantice, která se bude konat
V SOBOTU 9. ČERVENCE 2022
OD 14:00 HODIN
V AREÁLU TJ SOKOL BRANTICE.

Můžete se těšit na bohatý kulturní a
doprovodný program. Děti určitě
potěší kolotoče, skákací hrady,
aquazorbing, koníci a poníci z JK
Brantice, čtyřkola. Tyto atrakce budou
mít děti do 18:00 hodin zdarma.
Návštěvníky čeká ukázka vozidel
Policie ČR, ukázka techniky hasičů a
seskok parašutistů. Kulturní program
je letos sestaven takto:

14:00
16:00
17:20
18:00

Krnovanka
Legendy se vrací
Biketrial – Vašek Kolář
Bohuš Matuš
a Magda Malá
20:00 rocková kapela MANTL
K občerstvení bude připraven guláš,
bramborové placky, langoše, klobásy,
točené pivo, káva, míchané nápoje,
zmrzlina a jiné dobroty.
Vstupné: 80,- Kč, děti do 15 let mají
vstup zdarma.

RESTAURANT DAY BRANTICE

Děkujeme
všem
účastníkům
nedělního
restaurant
day
v Branticích. Letošní červnový
svátek jídla v Branticích nám opět
ukázal, že to má smysl. Lidé se
vždy budou rádi setkávat a dobré
jídlo u toho zkrátka nikdy nesmí
chybět! Počasí a nálada byla skvělá
a stejně jako loňský ročník bylo vše
snědeno do posledního drobečku.
Velké díky patří Obci Brantice a TJ
Sokol
Brantice
za
podporu,
poskytnutí prostor a umožnění
konání akce. Nesmíme zapomenout
poděkovat dobrovolníkům, kteří
pomáhali s přípravou. Letos nám
nedělní oběd zpestřila krásná
vystoupení taneční skupiny Flash
Mini z Krnova a také dětí ze
Základní
školy
Brantice.
Návštěvníci se v parném dni po
konzumaci pokrmů chladili ve stínu
staletých stromů v zámeckém parku.
Zkrátka neděle jak malovaná!
Za Restaurant day Brantice
Jana Říhová
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ BRANTICE

Konec školního roku se blíží a my se
pro ten příští těšíme na rekordní
počet prvňáčků. Ve druhém
pololetí k nám stále doléhala ozvěna
z Houstonu po prosincovém hovoru
s astronautem. Česká Televize si
nás pozvala na natáčení pořadu
Planeta Yó, které proběhlo v
březnu, a právě červen je měsícem,
kdy bude epizoda s našimi žáky
odvysílána. V květnu museli žáci
opět překonávat jazykovou bariéru,
protože
naši
školu
navštívil
americký
profesor
Donald
Robertson. Strávil s námi celý den a
prošel si lekcemi angličtiny. Jak celý
den probíhal, se můžete podívat ve
videu na YouTube ZŠ a MŠ
Brantice. V červnu jsme absolvovali
výlety do Vyškova a Hradce nad
Moravicí, rozloučení s páťáky a
premiéru našeho studentského
filmu - JUMANJI 2.
24. června 2022 proběhla na
Obecním úřadě v Branticích za
účasti TELEVIZE POLAR Vernisáž
prací dětí výtvarného oboru
Základní umělecké školy s.r.o.
Krnov. Dětské obrazy budou
v budově OÚ vystaveny celoročně.

Obec Brantice po dvouleté odmlce
uspořádala
21.
května
2022
v kulturním domě Společenský
večer pro občany starší 60 let. Naše
pozvání přijalo asi 80 občanů
Brantic a Radimi, také několik
bývalých občanů, navštívili nás i
přátelé z obce Sedliště. Děti ze
základní školy předvedly pěkný
program a připravily výrobky, které
si účastníci akce mohli zakoupit.
Především pro muže byla zajímavá
3D tiskárna, kterou předvedl ředitel
základní
školy,
Mgr.
Adam
Šimůnek, Ph.D. K tanci i poslechu
zahrála kapela Kozovanka až
z daleké Bratislavy. Kapelník pan
Dušan Kozovský po akci zaslal obci
poděkování v tomto znění:
„Sme veľmi radi, že sme mohli u
Vás vystúpiť a priniesť ľuďom
radosť a potešenie. Veľmi dobre sme
sa u Vás cítili.“
Zatupitelstvo
obce
Brantice
schválilo nový ceník, ve kterém se
upravuje
cena
za
nájem
kulturního
domu
vzhledem
k narůstajícím cenám elektrické
energie, plynu a dalších služeb,
souvisejících
s provozem
KD.
S účinností od 1.10.2022 tak bude
cena nájmu: 5.000,- Kč + DPH za
1den. Zastupitelstvo obce také
stanovilo počet členů zastupitelstva
obce Brantice v novém volebním
období podle počtu zastupitelstva
obce Brantice v končícím období dle
§ 68 odst.4 zákona o obcích (9 členů
ZO). Usnesení ze zasedání ZO
Brantice jsou (v anonymizované
podobě) zveřejněna na stránkách
obce www.brantice.cz pod záložkou
Obecní úřad – Vyhlášky, zákony a
usnesení zastupitelstva.
Stránky
obce
www.brantice.cz
průběžně aktualizujeme. Vzhledem
k blížícímu se termínu voleb do
zastupitelstva obce (23. a 24.9.2022)
a u nás souběžně i do Senátu
parlamentu ČR, přidáváme postupně
nové odkazy a užitečné informace
pod záložku: Obecní úřad/
Informace k aktuálním volbám.
PŘIPOMÍNÁME, že v naší obci se

snažíme respektovat neděli jako
den
klidu.
Buďme
k sobě
ohleduplní při sekání trávy a jiných
hlučných činnostech!

Na
stránkách
www.brantice.cz
naleznete
důležité
informace
o odpadovém systému v obci, např.
o organizaci vývozu v naší obci,
výsledky odpadového hospodaření
v roce 2021 a informace o
poplatcích.
Společnost
EKO-KOM.
a.s.,
informovala starostu obce o
množství odpadu, který naše obec
vytřídila a předala k využití. Za rok
2021 bylo vytříděných odpadů
celkem 69,525 (t) a obec Brantice
vyfakturovala a obdržela od
autorizované společnosti Eko-kom,
a.s., částku 204 980,- Kč.
PŘIPOMÍNÁME, že poplatek za psa

i poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství za rok
2022 je splatný do 30.9.2022. Platba
je možná buď hotově do pokladny
OÚ Brantice nebo platbou na účet
obce – v tom případě je potřeba
zažádat si o platební údaje e-mailem
na: podatelna@brantice.cz.
V sobotu 4.6.2022 se v klubovně
Sokolu Radim uskutečnil turnaj v
šipkách sokolíků a veřejnosti. Hry
se zúčastnilo 14 zapálených šipkařů.
Po velmi vyrovnané hře se nakonec
dostavily tyto výsledky: 1. Roman
Gába, 2. Lucie Musialová, 3. Ivo
Mazal. Nakonec všechny účastníky
čekala skvělá vaječina a oslava
vítězů.
25.6.2022 se v areálu TJ Sokol
Brantice konal Turnaj starosty
obce v tenise. Ve čtyřhrách se
umístili tito hráči: 1. Dofek Ondřej a
Pohludka Vítězslav, 2. Křiva Lukáš
a Heinisch Radek, 3. Vítězslav a
Vlaďka Kadlecovi.
ROZLOUČENÍ

S PRÁZDNINAMI

letos proběhne v neděli 28.8 2022
od 15:00 hodin na hřišti TJ Sokol
Brantice. Program bude v režii
firmy FUN – Line Krnov s.r.o., která
dodá atrakce a zajistí animační
program pro děti. Opět se můžete
těšit na krásné skákací hrady a
skluzavky. A samozřejmě nebudou
chybět koníci z JK Brantice.
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