OBEC BRANKY
756 45 Branky
T/F:571637020

USNESENÍ
54. zasedání Rady obce Branky konané dne 3.6. 2022
Rada Obce
I. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žádost p. Jiřího Paly o prodloužení provozní doby na trati na sobotu 11.6.
Seznámení s dopisem České pošty na žádost Obce o prodloužení provozní doby místní pobočky
Oznámení o přerušení provozu v MŠ v době letních prázdnin od 18.7. do 31.8.
Připomínku starosty k podávání oznámení veřejných funkcionářů do 30.6. 2022
Zprávu Policie ČR ke stavu veřejného pořádku v Brankách
Informaci starosty k termínu voleb do zastupitelstev obcí
Dopis (stížnost) p. Kaderky na chybějící oplocení kolem parcely p.č. 35 a zneužívání obecní parcely
p.č. 1195
Žádost p. Jiřího Paly o prodloužení nájemní smlouvy na motokrosovou trať
Informace starosty k přípravám oslav 750. výročí založení obce Branky
Žádost sociálních služeb města Kopřivnice o finanční příspěvek za poskytnutou péči občanovi
Branek
Informaci starosty ke stížnosti paní Jakešové na kabely NN, které způsobují praskání fasády ve štítu
jejího domu (jeden z kabelů vede k obecnímu odběrnému zařízení)
Informaci společnosti EKOKOM k množství vytříděného odpadu v obci Branky
Informace ČEZ Distribuce k plánovaným odstávkám v dodávkách el. energie během června

II. Schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Prodloužení provozní doby na motokrosové trati v sobotu 11.6. do 16 hodin
Program a termín zastupitelstva na 22.6. v 16 hodin
Dodatek ke Smlouvě o dodávce dopravního automobilu
Cenu knihy o Brankách – 350,-Kč (100 ks knihy jako dar na obecních slavnostech),
magnetky – 30,- Kč, kelímek – 50,-Kč, pohlednice – 10,- Kč

III. Doporučuje:
1. Starostovi obce vyzvat písemně manžele Žurkovy ke zjednání pořádku na obecní parcele
1195.
2. Žádost p. Paly o prodloužení nájemní smlouvy na motokrosovou trať projednat
v zastupitelstvu obce

Anton Pastorek
místostarosta
v. r,

Mgr. František Svoboda
starosta
v. r.

