
Usnesení a zápis č. 7/2020 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 24. 9. 2020 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná. 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven: Tomáš Šimůnek 

Schůzi řídil místostarosta obce. 

Návrhová komise: Lenka Šulanová, Ivana Mašková 

Ověřovatelé zápisu: Luboš Zimmermann, Vojtěch Matouš 

Zapisovatel: Roman Charouz 

Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy. 

 

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho 

doplnění. 

Program: 

1. Smlouva o dílo – multifunkční sportoviště v obci Horní Branná. 

2. Diskuze. 

Místostarosta navrhl rozšíření programu o bod: 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 8800099701/2/BVB/P 

- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 

4000232669 

 

Rozšířený program schválen všemi hlasy. 

1. Smlouva o dílo – multifunkční sportoviště v obci Horní Branná: podáno pět nabídek. 

Pořadí podaných nabídek podle výše nabídkové ceny: 

1. S-Vision s.r.o. – 5 590 261,- Kč bez DPH 

2. StavoSport s.r.o – 5 978 368,- Kč 

3. MEGA a.s. – 5 988 019,- Kč 

4. TEWIKO systems s. r. o. – 5 993 102,- Kč 

5. GARTENSTA PLUS s.r.o. - 6 047 126,- Kč 

 

Předpokládaná (rozpočtovaná) cena: 6 393 525,- Kč 
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Vítězná firma byla několikrát vyzvána k doplnění certifikátů. Vše doložila. Dle 

administrátorky projektu ale v rozporu se zákonem některé certifikáty sportovních zařízení od 

firmy Tewiko, kterou uvedla i jako subdodavatele, což je v rozporu s paragrafem 107 zákona 

o výběrovém řízení, kdy firma nesmí „využívat služeb“ jiné firmy, pokud se tato účastní 

stejného výběrového řízení. Proto byla firma S-Vision z výběrového řízení 10. 9. 2020 

vyloučena. 14. 9. 2020 podala námitku.  

Po konzultacích s právníky ministerstva financí bylo námitce firmy S-Vision vyhověno a bylo 

zrušeno její vyloučení z výběrového řízení. 

Navrženo uzavřít smlouvu o dílo na projekt „Multifunkční sportoviště v obci Horní Branná“ 

s firmu S-Vision s. r. o. Jde o hřiště v Horní Branné a ve Valteřicích. 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Multifunkční sportoviště v obci Horní 

Branná“ s firmu S-Vision s. r. o. 

Hlasování: pro 9  – proti 1 – zdržel(a) se 0. 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 8800099701/2/BVB/P. 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

č. 4000232669: smlouvy souvisejí s akcí ,,Silnice III/2955 Horní Branná, chodník", přeložka 

by měla být zbudována u č. p. 78. Smlouvy se uzavírají s firmou GasNet. 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

8800099701/2/BVB/P a Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících č. 4000232669. 

Hlasování: pro 10  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

3. Diskuze: 

- pan Hrubý upozornil na skutečnost, že na webových stránkách obce není vyvěšen zápis 

z předchozího jednání. 

- pro víceúčelové hřiště v Horní Branné zatím není plánováno sociální zařízení. 

- p. Janďourek dotazoval plán investic obce – dokument v takovéto formě není, ale je 

schválen plán rozvoje obce 

- chodníky v centru obce: v současné době je projektová dokumentace postoupena dotčeným 

orgánům k posouzení. V případě kladného posouzení by do konce tohoto roku mohlo být 

vystaveno stavební povolení. V příštím roce by obec požádala SFDI o dotaci se zpětným 

proplacením v roce 2022. Případná realizace možná už v r. 2021. 
  

- chodníky z centra obce směrem do Valteřic a do Dolní Branné: první verze projektu hotova. 

K závěru se blíží jednání s majiteli soukromých pozemků. 

- radary v obci: veškeré „výnosy“ z případných pokut by šly do Jilemnice – proběhlo jednání 

o možném rozdělení těchto „výnosů“. 
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- silnice Valteřicemi ke kravínu: na jednom z předcházejících jednání schváleno podepsat 

smlouvu s Libereckým krajem o bezplatném převedení této silnice do majetku obce pouze za 

podmínky jejího majetkového vyrovnání. Kraj zaslal návrh smlouvy doplněný o tento 

požadavek. 

- otázka, zda nemůže být pro obě knihovny v obci jedna průkazka (bude projednáno 

s knihovnicemi). 

- situace ohledně COVID-19 v obci nebrání normálnímu průběhu voleb pro obyvatele DPS. 

 

 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 17:45 

Zapsal:   

Ověřili:                            Tibor Hájek, místostarosta 
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Zastupitelstva obce Horní Branná z 24. září 2020. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Multifunkční sportoviště v obci Horní 

Branná“ s firmu S-Vision s. r. o. 

2. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

8800099701/2/BVB/P a Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících č. 4000232669. 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

Vyvěšeno:  30.9.2020 

Sejmuto: 
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