OBEC BRANKY
756 45 Branky
T/F:571637020

USNESENÍ
22. zasedání Rady obce Branky konané dne 14.2. 2020
Rada Obce
I. Bere na vědomí:
1. Položkový rozpočet na opravu terasy u mateřské školy zpracovaný p. Kamasem
2. Možnost zaměstnání občanů na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce
3. Informaci starosty o možnosti získání dotace na zpracování nového povodňového plánu obce včetně
digitální verze
4. Dopis z Povodí Moravy ve věci návrhů protipovodňových opatření
5. Informaci starosty o dopravní nehodě na katastru obce způsobené pádem stromu z obecního
pozemku v době mimořádně špatných povětrnostních podmínek (10.2.)
6. Informaci starosty o leteckém snímkování obce
7. Žádost CZP Zlínského kraje o dotaci
8. Informaci starosty k revizi sportovišť
9. Opětovnou žádost p. Krpejše o odkoupení pozemku pod jeho garáží u bytovky
10. Informaci starosty o dokončení prodeje myslivecké chaty

II. Schvaluje:
1. Revokaci pronájmu pozemků Valašskému enduro clubu ze dne 17.1. 2020 z důvodu nesplnění
termínu pro zveřejnění záměru pronájmu
2. Pronájem pozemků 1036/1, 1024/1, 1022, 1040/15, 1040/17, 1040/18, 1039, 1174, 1176 v k.ú.
Branky Valašskému enduro clubu ( Út, Čt – 15:00-18:00, So 9:00-12:00, každá druhá) k provádění
motokrosových tréninků
3. Nabídku firmy Nick Nack na výrobu plastových pamětních kelímků na oslavy 750. let výročí obce
4. Nabídku firmy Kompakt na tisk pohlednic
5. Nabídku firmy Bonita na doplnění herních prvků na dětském hřišti
6. Podání žádosti o dotaci na zpracování digitálního povodňového pánu
7. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 18
8. Pronájem kadeřnictví v budově ObÚ v Brankách paní T. Krutílkové
9. Inventarizační zprávu za rok 2019 a odpisový plán na rok 2020
10. Nabídku p. Eliáše na ořez a ošetření stromů v parku
III. Neschvaluje:
1. Dotaci CZP Zlínského kraje s odkazem na přeposlání žádosti do mikroregionu

IV. Doporučuje:
1. Starostovi obce oslovit firmy k podání nabídky na opravu terasy v mateřské škole
2. Starostovi obce oslovit firmy k podání nabídky na opravu márnice
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