OBEC BRANKY
756 45 Branky
T/F:571637020

USNESENÍ
7. zasedání Rady obce Branky konané dne 7.3. 2019
Rada Obce
I. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informaci starosty k nákupu štípačky na dřevo
Žádost Centra zdravotně postižených Zlínského kraje o finanční příspěvek
Cenovou nabídku firmy Poklop systém na opravu tří poklopů splaškové kanalizace
Žádost společnosti Kamika Trading o poskytnutí informace ve věci pověřence GDPR
Seznámení s nabídkami dodavatelů elektřiny
Nabídku firmy INNOGY na dodávku plynu
Nabídku firmy Swietelski na dodávku recyklátu
Nabídky firem Michna, Palát z Val. Meziříčí a Ing. Vaculíka na geodetické práce zaměření parcely
271/1
Žádost ZŠ o schválení účetní závěrky a Návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Projektovou dokumentaci Ing. Ladislava Trčky na kanalizaci a vodovod pro parcely 218/4 a 217/1
Rozpočet na opravu fasády a obnovu odvlhčení obecní budovy čp. 18
Informaci starosty k připravovaným projektům cyklostezka Branky - Poličná, oprava LC Háje II,
oprava márnice, dětské hřiště v parku, vodní nádrže na Drahách a v Háji

II. Schvaluje:
1. Nabídku firmy Poklop systém na opravu poklopů kanalizace
2. Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb s Masarykovou veřejnou knihovnou
Vsetín
3. Nákup 30t recyklátu od firmy Swietelski na opravu komunikací
4. Firmu Michna, Palát na zaměření výškopisu a polohopisu parcely 271/1
5. a) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Branky
b) Hospodaření ZŠ a MŠ Branky
c) Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Branky dle předloženého návrhu
6. Pronájem pozemků 217/1 (11 322m2) a 1135 (350m2) Ing. Bližňákovi
7. Dodatek ke smlouvě s Technickými službami Valašské Meziříčí na ukládání odpadu
8. Termín (27.3. 2019) a program zastupitelstva
9. Opravu a výměnu jističů elektrorozvaděče v obecní budově čp. 17

III. Doporučuje:
1. Starostovi obce informovat CZP Zlínského kraje o zapojení Obce do kofinancování sociálních
služeb mikroregionu a o přesměrování žádosti o fin. dar na mikroregion
2. Starostovi obce vést další jednání s dodavateli el. energie, smlouva s firmou Amper market trvá do
31.12. 2019, nabídka společnosti Free for you nebyla akceptována
3. Starostovi obce získat další nabídky na dodávky plynu, smlouva s firmou Energie Pro trvá do
31.12. 2019, nabídka společnosti INNOGY nebyla akceptována

Anton Pastorek
místostarosta obce

Mgr. František Svoboda
starosta obce

