USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 24.3.2021
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady obce.
2. Informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2020.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, David Hadaš
2. Program ZO.
3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemky p.č.
1171/7 o výměře 221 m2 a p.č.1247/2 o výměře 280 m2.
4. Bezúplatný převod pozemku p.č. 397/4 o výměře 2292m2.
5. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. b) účetní závěrku obce Branky
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020.
6. Zástupce obce Branky na řádnou valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s. p. Mgr.
Františka Svobodu a jako náhradníka p. Antona Pastorka.
7. Finanční dar Městu Valašské Meziříčí na pokrytí mimořádných provozních příspěvků
poskytnutých Plavecké škole Valašské Meziříčí, přísp.org. ve výši 16 315 Kč.
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Branky č. 2/2021 mezi
obcí Branky jako poskytovatelem dotace v celkové výši 100 000 Kč a Tělovýchovnou
jednotou Sokol Branky, z.s. jako příjemce dotace.
9. a) Dotaci Římskokatolické farnosti Branky na opravu ostění ke dveřím kostela.
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Branky č. 3/2021
mezi Obcí Branky jako poskytovatel dotace v celkové výši 100 000 Kč a
Římskokatolickou farností Branky jako příjemce dotace.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu.
11. Předávací protokol „Cyklostezka Branky – Poličná“ mezi Obcí Branky a Obcí Poličná.
12. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle protokolu o vyřazení.
13. Pojistnou smlouvu členů jednotky SDH Branky.
14. Pojistnou smlouvu pro starostu a místostarostu obce.
15. Navýšení limitu v pokladně na 100 000 Kč.
16. Odkup části pozemku p.č. 1214/1 - travnatý pozemek mezi farou a železničním přejezdem.
17. Odkup části pozemku p.č. 1214/1 - pozemek vedoucí od železničního přejezdu ke garáži
p. Krpejše.
III. Zastupitelstvo obce souhlasí :
1. Se zahájením projektové přípravy rozšíření elektrické distribuční sítě v lokalitě Záhumení.
IV. Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Starostovi obce nechat zaměřit hranici pozemků p.č. 1195 a p.č. 1133/1 beze změny.
2. Starostovi obce nechat zaměřit pozemek p.č. 1177/1.
3. Uzavření smlouvy o mimosoudním vyrovnání s Energií Pro s.r.o.

Anton Pastorek
místostarosta obce

Mgr. František Svoboda
starosta obce

