USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 23.6.2021
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady obce.
2. Opatření týkající se výsledku přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2020: byla provedena
náprava zjištěné chyby – zveřejnění Plnění Smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace
Motýlovská v obci Branky“ na profilu zadavatele dne 24.2.2021.
2. Plnění rozpočtu za období 01-05/2021.
3. Žádost TJ Sokol Branky,z.s. o finanční příspěvek na spolufinancování akce Kabina z národní
sportovní agentury z programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí.
4. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2020,
který byl schválen na členské schůzi dne 8.6.2021.
5. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok
2020, který byl schválen na Valné hromadě 18.6.2021.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Milena Včelaříková
2. Program ZO doplněný o body: 14a) Schválení výjimky v počtu žáků v ZŠ, 14b) Schválení
projektu „Podpora ZŠ a MŠ Branky formou projektu šablon III“, 14c) Projednání závěrečného
účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2020, 14d)
Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2020.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2020 bez výhrad.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu.
5. Pověření starosty obce Mgr. Františka Svobody k zastupování obce na jednáních Místní akční
skupiny Rožnovsko, z.s., Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 27034925 a uděluje mu pravomoc
udělovat plnou moc v případě zastupování další osobou.
6. Zprávu o uplatňování Územního plánu Branky za uplynulé období 2017-2021 dle ust. § 6 odst. 5
písm. e) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení o úhradě nákladů s ní souvisejících.
8. Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou dopravního automobilu pro jednotku SDH a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
9. Zajištění výdajů na projekt „Digitální povodňový plán a modernizace výstražného informačního
systému obce Branky“.
10.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ
Distribuce a.s. týkající se pozemku p.č. 1060/3, 1171/7, 1171/4, 1171/1, 1171/10, 989/3, 1178/1,
990 v k.ú. Branky.
11.Výjimku z počtu žáků v Základní škole pro školní rok 2021/2022.
III. Zastupitelstvo obce uděluje souhlas:
1. S realizací zjednodušeného projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III-MRR
v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, Základní škole a Mateřské
škole Branky, okres Vsetín, příspěvkové organizaci zřízené Obcí Branky a ukládá škole povinnost
informovat zřizovatele o schválení projektu a výši prostředků na jeho realizaci.
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce Mgr. Františka Svobodu k jednání ve věci možnosti odkupu pozemku od pana M.
Hulíka a poté směny tohoto pozemku s panem M. Kulhavým.

Anton Pastorek
místostarosta obce

Mgr. František Svoboda
starosta obce

