
Zápis a usnesení č. 5-2021 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 16. 7. 2021 

v budově OÚ Horní Branná. 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven: Tomáš Šimůnek, Jiří Harcuba (pozdní příchod) 

Návrhová komise: Ivana Mašková, Alena Hegrová 

Ověřovatelé zápisu: Roman Charouz, Radomír Šťásek 

Zapisovatel: Tibor Hájek 

Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy. 

 

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

doplnění. 

Program: 

1. Přidělení bytu č. 4A v č. p. 301 Horní Branná.  

2. Smlouva – zpevnění plochy (multifunkční sportoviště Horní Branná). 

Program schválen všemi hlasy. 

 

1. Přidělení bytu č. 4A v č. p. 301 Horní Branná: o byt (69,3 m2, nájemné 4 688,- Kč) jsou 

4 zájemci (1. R. , 2. V. , 3. I. , 4. L. . 

Zastupitelstvo hlasuje na základě rozhodnutí každého zastupitele, není stanoven žádný systém 
ani kritéria. Přítomní zájemci o byt dostali možnost vysvětlit zastupitelům, z jakého důvodu 
žádají o přidělení bytu, čehož někteří využili. O přidělení bytu proběhne tajné hlasování. 
Pokud v 1. kole nebude byt přidělen nadpoloviční většinou hlasů, proběhne 2. kolo hlasování. 
Do toho postoupí dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů (v případě rovnosti hlasů 
ten, který má déle podanou žádost).  

Průběh hlasování 

- 1. kolo: 

 - zájemce č. 1 - 1 hlas 

 - zájemce č. 2 - 2 hlasy 

 - zájemce č. 3 - 6 hlasů 

 - zájemce č. 4 – žádný hlas 

ZO schvaluje přidělení bytu č. 5A v č. p. 301 Horní Branná . 
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2. Smlouva – zpevnění plochy (multifunkční sportoviště Horní Branná). 

Začátek stavby víceúčelového sportoviště v Horní Branné byl odložen z důvodu špatného 
počasí. Na začátku června 2021 proběhla kontrola podloží – nevyšly dynamické zkoušky 
podkladu. Z tohoto důvodu byla stavba pozastavena, aby se plocha sportoviště v budoucnu 

nezačala propadat. Jednou z variant dalšího postupu bylo kompletní odtěžení podloží a 
navezení nového. Od této varianty bylo z časových a cenových důvodů odstoupeno. Další 
variantou je navézt na stávající plochu novou kamennou skladbu, která bude průběžně hutněna 
a prověřována zátěžovými zkouškami. Šlo by o navýšení plochy o cca 80 cm. Vše se musí 
stihnout tak, aby práce na celém sportovišti byly hotové do konce listopadu 2021 (kvůli 
proplacení dotace). Osloveni byli dva dodavatelé: firma S-Vision, která také realizuje projekt 
víceúčelového sportoviště, a firma Strabag. 

 15:50 – příchod J. Harcuby. 

Nabídky – S-Vision 2 138 537,- Kč bez DPH. 

              - Strabag 1 670 555,- Kč bez DPH 

Práce na víceúčelovém sportovišti byly přerušeny a budou opět zahájeny až po zpevnění plochy 
hřiště. S tímto postupem je firma S-Vision seznámena. Její nabídková cena (na celé sportoviště) 
bude logicky ponížena o nerealizované práce. 

Za práce související se zpevněním plochy bude ručit firma Strabag a případné škody vzniklé 
v budoucnosti na povrchu hřiště „půjdou“ za ní. 

Průzkum podloží nebyl prováděn, jelikož projekt byl připravován v zimním období. Zkoušky 
nebyly prováděny ani při výstavbě předcházejícího hřiště (tzv. „umělky“). Pokud by se zkoušky 
provedly, byla by cena projektu beztak navýšena o zpevnění plochy hřiště. 

Změna byla konzultována s ministerstvem pro místní rozvoj a na výši dotace nemá vliv. 

Časový horizont dokončení kompletního sportoviště: dodatkem smlouvy posunut na 23. 9. 

2021. Může dojít ke změně. Záleží na rychlosti položení nového podloží. 

Nabídka firmy Strabag odpovídá cenám ÚRSu. 

Valteřické sportoviště – zátěžové zkoušky v pořádku. 

ZO schvaluje úpravu podloží víceúčelového sportoviště v Horní Branné firmou Strabag v ceně 
1 670 555,- Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo. 

 

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

Jednání započato: 15:30   Jednání zakončeno: 16:05 

Zapsal:   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 
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Usnesení č. 5/2021 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 16. července 2021. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Schvaluje přidělení bytu č. 4A v č. p. 301 Horní Branná . 

2. Schvaluje úpravu podloží víceúčelového sportoviště v Horní Branné firmou Strabag v ceně 
1 670 555,- Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo. 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   19.7.2021 

Sejmuto: 
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