Z á p i s č. 3/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ
KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 02. 05. 2018 OD 18,00 HODIN
Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schőnbauer, p. Sodomková.
Omluveni: p. Balogh.
Hosté:
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
4. Žádost o poskytnutí sponzorského daru – „Dubenský běh pro dobrou věc“ – třetí ročník.
5. Cenové nabídky – Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2018001 – Planá – Multifunkční
hřiště.
6. Žádost o bezplatný pronájem haly a příspěvek na ceny – volejbalový turnaj.
7. Směrnice pro nakládání s osobními údaji.
8. Cenová nabídka na zajištění služeb spojených s podáním žádosti o dotaci z OPŽP –
Víceúčelový sportovní areál v Plané – Energy Benefit Cemtre a. s..
9. Rozpočtová opatření na rok 2018.
10. Informace starosty, místostarosty.
11. Různé.
1) Starosta obce Ing. Pintér, zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že je
přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Byl dán návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu:
– zapisovatel p. Sodomková
– ověřovatelé zápisu – p. Bláhová, p. Schőnbauer.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem a navrhuje rozšířit program jednání
doplnění bodu č. 11 – různé – smlouva o dílo – internetová prezentace – web obce,
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – 2018_003,
žádost SDH Planá o úhradu (nákup) pohárů na hasičskou soutěž, konání dětského dne,
nákup party stanů.
S tímto rozšířením program jednání schválen.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 2/2018 ze zasedání ZO dne 26. 03. 2018.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
4) Zastupitelstvo bylo seznámeno s benefiční akcí nazvanou „Dubenský běh pro dobrou věc“
– 3. ročník, kterou pořádá Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné. Výtěžek
z této akce bude věnován na pořízení elektrického vozíku zdravotně postiženému dětskou
mozkovou obrnou --- „osobní údaje“ --- z Křenovic.
ZO po projednání souhlasí s poskytnutím finančního daru na tuto akci ve výši 5 000 Kč a
pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: PRO - 6, PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
5) Zastupitelstvo obce posoudilo cenové nabídky na stavební práce – oprava a realizace
multifunkčního hřiště s umělým povrchem – od 3 firem, po důkladném posouzení všech

3 nabídek byla vybrána firma Český Trávník s. r. o., Litvínovice 32, 370 01 České
Budějovice, která hřiště realizuje za cenu 2 436 059,12 Kč včetně DPH.
ZO po projednání schvaluje, aby realizaci multifunkčního hřiště bylo provedenou firmou
Český Trávník s. r. o. a pověřuje starostu obce k zajištění a podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: PRO – 6, PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
6) Projednáno a schváleno bezplatné poskytnutí tělocvičny a nákup věcných cen ve výši
1 000 Kč na volejbalový turnaj, který pořádá spolek Plánské ženy dne 5. května 2018.
Hlasování: PRO – 6, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0, SCHVÁLENO.
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Směrnici pro nakládání s osobními údaji,
která stanovuje vnitřní pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností
podle Obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy Energy Benefit
Centre a.s. v celkové ceně 332 750 Kč včetně DPH.
Jedná se o nabídku na dopracování studie, rozpočtu, energetických podkladů a zpracování
a administrace žádosti o dotaci z OPŽP – prioritní osa 5.2. – pasivní budovy na akci
„Víceúčelový sportovní areál v Plané“. Nabídková cena je rozdělena na 4 části a bude se
financovat vždy po odevzdání zpracovaných pokladů obci.
ZO po projednání schvaluje předloženou cenovou nabídku a pověřuje starostu obce
k zajištění a podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
9) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 10/2015
schválil starosta obce:
Rozpočtové opatření č. 6/2018 ze dne 28. 3. 2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 ze dne 7. 4. 2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 ze dne 9. 4. 2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 ze dne 23. 4. 2018
ZO bere rozpočtové opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.
10) Informace starosty, místostarosty
-

podána informace, že proběhlo jednání v souvislosti s linkami MHD č. 16 a 19 za účasti
zástupců města České Budějovice, Jihočeského kraje, dopravního podniku a firmy
JIKORD. Ze schůzky vyplynula nutnost nalezení cesty k zajištění pokrytí ztráty z jejich
provozu a JIKORD s. r. o. byl pověřen přípravou návrhu trojstranného způsobu
financování. Zástupci dotčených obcí nebyly k této schůzce přizváni.
ZO bere informaci na vědomí.

-

podána informace o dopracování územní studie „Planá – Z11 “ (viz. zápis č. 2/2018 ze
dne 26. 3. 2018 , bod č. 10).
ZO bere informaci na vědomí.

-

podána informace, že zásahová jednotky SDH obce bude doplněna novými členy.
Zároveň ZO po projednání schválilo dokoupení vybavení (oblečení, obuv, přilby apod.)
novým členům jednotky (velitel jednotky p. Bábsky zajistí a předloží cenovou kalkulaci).
ZO bere informaci na vědomí a schvaluje nákup vybavení.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.

11) Různé
-

ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o dílo na vytvoření
internetové prezentace – webu obce. Smluvní strany: QOP SHOP s. r. o. – zhotovitel a
Obec Planá – objednavatel. Celková cena díla je 96 000,-- Kč.
(cenová nabídka předložena firmou Flowly Creative a byla schválena usnesením č.
2/2018 ze dne 26. 03. 2018). Zároveň ZO pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování: PRO- 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.

-

Členům ZO byla znovu předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti č.: 2018_003.
Smluvní strany: -- „osobní údaje“ – budoucí povinný a Obec Planá, budoucí oprávněný.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 373/2 v k. ú. Planá
u Českých Budějovic. Jedná se o umístění splaškové kanalizace v rámci stavby
„Kanalizace a vodovod Planá“. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu
ve výši 10 000,-- Kč včetně DPH.
Smlouva byla již zastupitelstvem schválena usnesením č. 2/2018 ze dne 26. 03. 2018,
protože byly provedeny úpravy této smlouvy byla znovu předložena ke schválení.
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.

-

Projednána žádost SDH Planá o úhradu (nákupu) pohárů na hasičskou soutěž
„O pohár Obecního úřadu Planá“.
ZO po projednání souhlasí s úhradou pohárů na hasičskou soutěž ve výši 3 000,-Kč, finanční prostředky budou proplaceny z pokladny obce na základě
předloženého paragonu – zajistí p. Jan Schőnbauer.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE -0, SCHVÁLENO.

-

Projednáno konání DĚTSKÉHO DNE – 1. června 2018 od 17,00 hodin na fotbalovém
hřišti – zábavné soutěže, opékání buřtů.

-

Projednáno pořízení 2 ks nových kompletních party stanů 3x3 m (pro hasiče) a 3x6 m
(obec) za cenu cca 70 000 Kč včetně DPH od firmy Propagační podnik s. r. o..
ZO po projednání souhlasí s pořízením nových kompletních party stanů.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.

Skončeno: 20,00 hodin
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.

Ověřovatelé zápisu:
Vladimíra Bláhová v. r.
Jan Schőnbauer
Ing. Tomáš Pintér v. r.
starosta obce

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ K ZÁPISU č. 3/2018
Přítomno 6 členů ze 7 členů ZO
ZASTUPITELSTVO OBCE
Volí ověřovatele zápisu
Vladimíru Bláhovou, Jana Schönbauera
Volí zapisovatele zápisu
Růženu Sodomkovou
Schvaluje:
1. Rozšíření programu jednání ZO (6 hlasů pro).
2. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce a uzavření darovací smlouvy - Nadační fond
ZŠ a MŠ Dubné (6 hlasů pro).
3. Nejvýhodnější nabídku na stavební práce – oprava a realizace Multifunkčního hřiště
s umělým povrchem, firmou Český Trávník, s.r. o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
(6 hlasů pro).
4. Bezplatné zapůjčení tělocvičny a nákup věcných cen na volejbalový turnaj (6 hlasů pro).
5. Směrnici pro nakládání s osobními údaji (6 hlasů pro).
6. Cenovou nabídku na dopracování studie, rozpočtu, energetických podkladů a zpracování a
administraci žádosti o dotaci z OPŽP (6 hlasů pro).
7. Dokoupení vybavení pro nové členy zásahové jednotky SDH Planá (6 hlasů pro).
8. Smlouvu o dílo na vytvoření internetové prezentace – webu obce (6 hlasů pro).
9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu –
služebnosti č. 2018_003 (6 hlasů pro).
10. Úhradu (nákup) pohárů na hasičskou soutěž ve výši 3 000,-- Kč (6 hlasů pro).
11. Pořízení nových kompletních party stanů (6 hlasů pro).
Bere na vědomí:
1. Starostou schválené rozpočtové opatření č. 6/2018, 7/2018, 8/2018 a 9/2018.
2. Informace starosty a místostarosty (bod č. 10).
V Plané dne 02. 05. 2018
„otisk razítka“
Ing. Tomáš Pintér v. r.
starosta obce

Růžena Sodomková v. r.
místostarosta obce

