USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 25.9.2019
I.
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace ze zasedání RO.
Projednání programu oslav 750 let výročí založení obce Branky.
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2018.
Informace obsažené v části II. až IV. obsahu předloženého materiálu - Návrh na vydání Opatření
obecné povahy č. 1/2019 Změna č. 1 Územního plánu Branky.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, David Hadaš
2. Program ZO doplněný o bod 14a) Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko
- Kelečsko za rok 2018.
3. Propagaci obce Branky v MF Dnes v březnovém vydání r .2020 . Obec zaplatí propagaci v maximální
částce 10 000 Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu.
5. Zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku a na domovní vodovod na pozemku p.č. 1124/8
úplatně za cenu 1000 Kč + příslušné DPH pro p. Kristýnu Domitrovou.
6. Převod hospodářské kůlny včetně pozemku pod stavbou Mysliveckému sdružení Branky – Poličná,z.s.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemků p.č.
217/1 a p.č. 217/11 v k.ú. Branky.
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy provést stavbu s ČEZ
Distribuce, a.s. týkající se pozemku p.č. 1124/8 v k.ú. Branky.
9. Koupi částí pozemků p.č. 330/1, 330/21, 330/22, 330/23, 330/24, 330/25, 330/26, 330/28 a 330/29 vše
v k.ú. Branky o celkové rozloze 2770 m2 za cenu 200 Kč/m2.
10. Budoucí koupi a směnu pozemků p.č. 110/2 a 110/3 v k.ú. Branky – obecní pozemky a p.č. 324/1,
325/2, 326/1, 324/3, 329/2 a 324/4 vše v k.ú. Branky - pozemky p. Svatopluka Pečenky. Doplatek
obce za předjednanou cenu 165 693 Kč.
11. Finanční dar 2000 Kč pro obec Loukov na sbírku pro dětskou onkologii.
III. 1. Zastupitelstvo obce Branky podle § 6 odst. 5 písm.c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
konstatuje ověření, že územní plán není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 2 a 3 schválené usnesením vlády ČR
č. 629 a 630 dne 2. září 2019
b) Aktualizací č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského
kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 5. 11. 2018 a nabytím účinnosti dne 27.11.2018
c) stanovisky dotčených orgánů
d) stanoviskem Krajského úřadu
2. Zastupitelstvo obce Branky, podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2, za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vydává Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního
plánu Branky v rozsahu a obsahu tak, jak je uvedeno v části V. obsahu předloženého materiálu.
IV. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Branky.
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