Usnesení a zápis č. 3/2022
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 20. 4. 2022
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: Tomáš Šimůnek, Tibor Hájek
Návrhová komise: Ivana Mašková, Vojtěch Matouš
Ověřovatelé zápisu: Jan Pešina, Jiří Harcuba
Zapisovatel: Lenka Šulanová
Zapisovatel, 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 – dostavba multifunkčního sportoviště v obci Horní Branná.
Program schválen všemi hlasy.
1. Smlouva o dílo – dostavba multifunkčního sportoviště v obci Horní Branná:
Starosta L. Zimmermann popsal stav průběhu realizace sportovišť ze strany stávajícího
dodavatele S-Vision a zdůvodnil proces vyhlášení nového výběrového řízení na dostavbu
sportovišť. K datu podání nabídek byly podány dvě nabídky:): 1) TEWIKO system s. r. o., 2)
Deals Management, a. s. Nabídka firmy Deals Management, a. s. přišla až po lhůtě pro podání
nabídky, tudíž je neplatná. Cenová nabídka firmy TEWIKO systém s. r. o. je 3 068 677,96
Kč.
Následovala diskuze mezi starostou L. Zimmermannem a jednatelem firmy S-Vision, panem
Velem o průběhu prací. Následně se zastupitelé a veřejnost doptávali na další informace
k postupu a průběhu prací v minulém roce na sportovištích a k nově vyhlášenému
výběrovému řízení.
R. Šťásek vyslovil obavu, že čas na podání nabídky na dostavbu sportoviště byla velice krátká
a jedna podaná nabídka není reprezentativní. Zároveň se dotázal na reference na firmu.
TEWIKO systém s. r. o.
Paní V. Machová se dotázala na záruku prací na sportovišti.
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Pan Janďourek se dotázal, proč zkrachovalo jednání s firmou S-Vision a nebyly práce na
sportovišti dokončeny touto firmou. L. Zimmermann vysvětlil postup prodloužení prací
z důvodu úpravy podloží pro sportoviště v Horní Branné. Následně firma S-Vision nedodržela
časový plán prací, a proto došlo k odstoupení smlouvy o dílo ze strany Obce Horní Branná.
Paní V. Machová se dotázala, zda má obec odsouhlaseny stavebním dozorem všechny práce,
které byly zrealizovány. L. Zimmermann uvedl, že ano, neboť bychom jinak fakturované
částky neproplatili.
Jednatel firmy S-Vision pan Vele vysvětlil postup firmy S-Vision v průběhu stavby sportovišť
a uvedl argumenty, proč nemohla firma S-Vision pokračovat a stavbu dokončit. Prodleva
s pracemi nastala díky zdržení ze strany obce a jeho nesoučinnosti.
Paní V. Machová se dotázala, zda firma S-Vision přijala odstoupení od smlouvy? Pan Vele
uvedl, že ne.
Pan R. Štásek se pana Veleho zeptal, proč jako zástupce firmy S-Vision nepřišel na
zastupitelstvo již dříve?
Pan Vele uvedl, že si je vědom této chyby, ale věřil v jednání s vedením obce.
Pan Vele se dotázal, zda může podat další návrh na jednání v libovolném termínu?
L. Zimmermann uvedl, že z důvodu velice komplikovaného jednání s firmou S-Vision už
nechceme dále v této spolupráci pokračovat.
Paní V. Machová se dotázala, zda má obec s poskytovatelem dotace projednáno, že může
obec zvolit tento postup, čili oslovit dalšího dodavatele i v průběhu realizace projektu?
L. Zimmermann uvedl, že ano.
Pan Matouš se dotázal, zda jako obec získáme finance i v případě, že bude nějaký soudní spor
se současným dodavatelem S-Vision?
L. Zimmerman uvedl, že ano, toto je na poskytnutí dotace nezávislé. Poskytovateli musíme do
konce června doručit vyúčtování dotace.

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Multifunkční sportoviště v obci Horní
Branná“ s firmou TEWIKO systém, s. r. o.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1.

Jednání započato: 16:01

Jednání zakončeno: 16:52

Zapsal: L. Šulanová
Ověřili: J. Pešina, J. Harcuba

Luboš Zimmermann, starosta
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Zastupitelstva obce Horní Branná z 20. dubna 2022.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Multifunkční sportoviště v obci Horní
Branná“ s firmou TEWIKO system s. r. o.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

