USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 18.6.2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané panem Pastorkem.
2. Plnění rozpočtu za období 01 – 05/2018.
3. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017, který byl schválen členskou schůzí
svazku 5.6.2018.
4. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko za rok 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, Pavla Sedláčková
2. Program ZO doplněný o body 14 a) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu vnějších
okenních výplní zámku v Brankách; a 14 b) Schválení příspěvku na provoz sociálních služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Branky za rok 2017 bez výhrad.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého návrhu.
6. Stanovení 15 členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022.
7. Zmařenou investici ve výši 500 Kč – znalecký posudek (retenční nádrž).
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ
Distribuce, a.s. týkající se pozemků p.č. 217/11 a 217/1 v k.ú. Branky.
9. Zrušení Obecně závazné vyhlášky Obce Branky č. 1/2002 – Řád veřejného pohřebiště.
10. Smlouvu o poskytnutí dotace na obnovu vnějších okenních výplní zámku v Brankách.
11. Příspěvek na provoz sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko ve výši
100 Kč/1 obyvatel.
12. Plán rozvoje sportu obce Branky 2018 – 2022.
13. Prodej pozemků p.č. 193/4 o výměře 45 m2, p.č. 193/5 o výměře 46 m2 ,p.č. 193/6 o výměře 54 m2
vše v k.ú. Branky za cenu 100 Kč/m2.
14. Změnu v územním plánu obce týkající se pozemků p.č. 1241 v k.ú. Branky a p.č. 64/2 v k.ú. Branky z
plochy veřejné prostranství na plochu individuální rekreace – zahrada.
15. Koupi pozemku p.č. 523/11 o výměře 140 m2 (zahrada) za cenu 50 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Rozdělit pozemek p.č. 355 v k.ú. Branky geometrickým plánem na 2 části a samotný prodej projednat
na příštím zasedání zastupitelstva obce.
2. Starostovi obce zajistit vypracování geometrického plánu na pozemky p.č. 64/3, 1180/11 a 1107 vše
v k.ú. Branky.
3. Dlouhodobý pronájem částí pozemků p.č. 989/3 a 1171/10 v k.ú. Branky.
Zastupitelstvo obce nedoporučuje:
1. Prodej pozemku p.č. 1184/2 v k.ú. Branky z důvodu nepřístupnosti na sousední pozemek.
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