Zápis c. 3/2020
z verejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.3.2020 v 19:00 hod.
v kancelári obecního úradu
Zasedání bylo rádne svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. l a § 93, odst. l zákona o obcích byla
na úrední desce Obecního úradu Branišov zverejnena v souladu se zákonem po dobu nejméne 7 dní,
a to od 13.3.2020 do 23.3.2020. Soucasne byla pozvánka zverejnena na elektronické úrední desce. Z
prezencní listiny je zrejmé, že je prítomno 6 clenu zastupitelstva (z celkového pocturzastupitelu),
takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Dle prezencní listiny jsou prítomni zastupitelé: Nohavová Jirina, Thaler Radomír, Voborská Petra,
Kanka Jaroslav, Vachta Jan, Farkac Zdenek
Omluveni: Honnerová Eva
Hosté:
Program jednání (zmcncn pozvánkou zverejnenou dne 18.3.2020)
l.

Zahájení

2.

Volba overovatelu zápisu a zapisovatele

3.

Ustanovení krizového štábu a krizového scénáre

4.

Ostatní neodkladné záležitosti ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce

Bod C. l
Zahájení

Predsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání.
Hlasováni:
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se: O
Program byl prijat bez pripomínek.
Bod C. 2
Volba overovatelu zápisu a zapisovatele

Predsedající navrhuje zapisovatelem: paní Voborskou, overovateli: pana Farkace a pana Thalera
Hlasování:

Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: O
Zapisovatel a overovatelé byli odsouhlaseni bez pripomínek

Lb

Bod C. 3
Ustanovení krizového Štábu a krizového scénáre

Starostka ustanovila krizový štáb v tomto složení:
·

z rad zastupitelu: Voborská, Farkac, Kanka, Honnerová, Nohavová, Thaler
(pan Vachta vynechám pro svuj vek a rizikovost z pohledu nákazy)

·

z rad SDH Branišov (zásahová jednotka): Zajícek, Voborský, Melena, Latka, Dobeš Benda

·

paní

pro psychologickou podporu obcanu.

Prípravné fáze pred možným zavlcenim vim mezi obcany:
Krizový štáb obstará ochranné pomucky pro obcany i pro štáb.
daroval obcanum flakónky na desinfekci.
Dále štáb zajišt'uje informacní službu obcanum.
V prípade karantény obce a dalších možných nepredvídatelných situací je krizový štáb povirmen
zajistit pomoc se zásobováním léky a potravinami pro obcany a poskytne pomoc s udržením klidu a
porádku v obci a dalšími nezbytnými cinnostmi.

Návrh usnesení C.1/3/2020:
Zastupitelé obce souhlasí s ustanovením krizového Štábu a souhlasí s cinnostmi v rámci krizového
plánu.
Hlasování:
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
Usnesení bylo prijato

Bod C. 4

Ostatní neodkladné záleŽitosti ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce
l. Dodatek C. l, akce: BraniŠov - dostavba kanalizace

Zastupitelé byli se znením dodatku c. l seznámeni s predstihem - starostka zaslala zastupitelum
dokument k prostudováni.

Návrh usnesení C.2/3/2020:
Zastupitelé souhlasí s dodatkem c. l na akci Branišov - dostavba kanalizace a poverují starostku
jejím podpisem.

Hlasování:
6
Pro:
O
Proti:
O
Zdržel se:
Usnesení bylo prijato

2. výber dodavatele ve výberovém rízení na verejnou zakázku malého rozsahu: ,,Branišov obnova kanalizace DN400".
Komise pro hodnocení nabídek doporucuje vybrat k plnení verejné zakázky ,,Branišov - obnova
kanalizace DN400" nabídku fy. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštepný závod Dopravní stavby JIH
(IC 48035599), která ve výberovém rízení podala ekonomicky nejvýhodnejší nabídku a splnila
všechny podmínky úcasti stanovené zadavatelem.
Nabídková cena 2 069 566,17 KC bez DPH.

Návrh usnesení C.3/3/2020:
Zastupitelstvo obce Branišov, na základe doporucení komise pro hodnocení nabídek, vybralo k
plnení verejné zakázky ,,Branišov - obnova kanalizace DN400" nabídku fý. SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštepný závod Dopravní stavby JIH (IC 48035599), která ve výberovém rízení
podala ekonomicky nejvýhodnejší nabídku a splnila všechny podmínky úcasti stanovené
zadavatelem.
Nabídková cena 2 069 566,17 KC bez DPH.
Zastupitelstvo obce Branišov poveruje starostku obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
Zastupitelé souhlasí s dodatkem c. l na akci Branišov - dostavba kanalizace a poveruje starostku
jejím podpisem.

Hlasování:
Pro:
5
Proti:
I (Vachta)
Zdržel se:
O
Usnesení bylo prijato
OEEC
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Na základe ustanovení § 92 odst. 1 zákona C. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znení, svoláváme

Verejné zasedání Zastupitelstva obce BraniŠov

Místo konání:

Kancelár Obecního úradu Branišov, Branišov c. 5

Doba konání

23.3.2020 v 19.00 hod.

Navržený program:

l.

Zahájení

2.

Volba overovatelu zápisu a zapisovatele

3.

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4.

Dostavba kanalizace v západní cásti obce

5.

Obnova kanalizace v lokalite ,,pod návsí" - výberové rízení

6.

Ruzné

V Branišove dne 12.3.2020
Vyvešeno: 12.3.2020
Vyvešeno elektronicky: 12.3.2020
Sejmuto: At.3 ·2ozo
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Na základe ustanovení § 92 odst. l zákona C. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znení, svoláváme

Verejné zasedání Zastupitelstva obce BraniŠov

Místo konání:

Kancelár Obecního úradu Branišov, Branišov c. 5

Doba konání

23.3.2020 v 19.00 hod.

Navržený program:
l.

Zahájení

2.

Volba overovatelu zápisu a zapisovatele

3.

Ustanovení krizového štábu a krizového scénáre

4.

Ostatní nedokladné záležitosti ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce

Upozornujeme, že se bude jednat pouze o nezbytných a zcela nevyhnutelných
záležitostech a nebudou rešeny osobní žádosti obcanu, které snesnou odklad.
Doba trvání jednání bude zkrácena na minimum,
a proto zvažte prosím svou osobní úcast na tomto zasedání.

Vstup je povolen pouze v rouškách a nebo s jiným adekvápním pokrytím úst a nosu.
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V Branišove dne 18.3.2020
Vyvešeno: 18.3.2020
Vyvešeno elektronicky: 18.3.2020
Sejmuto: 23 -3 u'ío

Ing. Petra Voborská
starostka
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Prezencní listina z verejného zasedání zastupitelstva obce Branišov 23.3.2020
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Farkac Zdenek
Honnerová Eva
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Kanka Jaroslav
Nohavová Jirina
Thaler Radomír
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Vachta Jan
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Voborská Petra
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