Z á p i s č. 46/2014
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ
KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 28. 04. 2014 OD 17,30 HODIN
Přítomni: p. Bábská, p. Bláhová, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková
Omluveni: p. Balogh, p. Mlnařík
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
4. Multifunkční dům obce Planá – vícepráce.
5. Multifunkční dům obce Planá - dodatek D2 ke smlouvě o dílo.
6. Záměr pronájmu nebytových prostor – provoz pohostinství.
7. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2014.
8. Výběrové řízení – knihovník/knihovnice.
9. Různé.
1) Starosta obce Ing. Pintér, zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že je
přítomno 5 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. Bábská, p. Schönbauer
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
3) Byla provedena kontrola usnesení a zápisu č. 45/2014 z mimořádného zasedání ZO ze dne
22. 4. 2014.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
4) Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo vícepráce vzniklé při realizaci veřejné
zakázky pod označením „Multifunkční dům Obce Planá“, v předloženém znění a v ceně
2.021.894,-- Kč bez DPH.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
5) Starosta předložil ke schválení dodatek D2 ke smlouvě o dílo – Multifunkční dům obce
Planá. Dodatkem dochází ke zvýšení ceny díla, z důvodu víceprací vzniklých při realizaci
veřejné zakázky a z důvodu probíhajících venkovních úprav dochází ke změně termínu
dokončení stavby. Původní termín – 30. 4. 2014 se prodlužuje max. do 16. 5. 2014.
ZO po projednání schvaluje dodatek D2.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
6) Zastupitelstvo obce projednalo záměr pronájmu nebytových prostor za účelem
provozování pohostinství (hospoda – na adrese Planá 59, parcela č. 363). Záměr pronájmu
bude vyvěšen na úřední desce a také v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový
přístup, aby se k němu mohli případní zájemci vyjádřit a podat své přihlášky do 19. května
2014 do 15 hodin na OÚ Planá.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
Zároveň členové zastupitelstva projednali podmínky výběrového řízení v rámci pronájmu
nebytových prostor (pohostinství). Podmínky budou přílohou č. 1 záměru o pronájmu.

7) Místostarostka informovala zastupitelstvo obce, že na základě usnesení ZO č. 32/2013
schválil starosta obce:
- rozpočtové opatření č. 9/2014.
ZO bere rozpočtové opatření na vědomí a je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
8) ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na obsazení místa –
knihovník/knihovnice. Výběrové řízení včetně podmínek bude vypsáno formou výzvy, která
bude zveřejněna na úřední desce a také v elektronické podobě způsobem umožňující
dálkový přístup.
Uchazeči podají své přihlášky na OÚ Planá do 19. května 2014 do 15 hodin.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, SCHVÁLENO.
9) Různé
ZO byly předloženy nabídky na nákup kontejneru pro svoz bioodpadu na kompostárnu
pana Kubaty ve Vrábči.
ZO po projednání rozhodlo, že Obec Planá nebude kontejner pořizovat, pro svoz
bioodpadu využije kontejner, který bude firma pana Kubaty zapůjčovat.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 5, ZDRŽEL SE – 0, NESCHVÁLENO.
Informace starosty a místostarosty:
Obec obdrží finanční dotaci v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje na
úhradu úroků z úvěru – Předfinancování dotace na projekt „Multifunkční dům obce Planá“
ve výši 94 tisíc Kč a Dofinancování projektu „Multifunkční dům obce Planá“ ve výši 94 tisíc
Kč.
ZO bere na vědomí.
Skončeno: 20,30 hodin
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.

Ověřovatelé zápisu:
Simona Bábská v .r.
Jan Schönbauer v. r.

Ing. Tomáš Pintér v. r.
starosta obce

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ K ZÁPISU č. 46/2014
Přítomno 5 členů ze 7 členů ZO
ZASTUPITELSTVO OBCE
Volí ověřovatele zápisu
Simonu Bábskou, Jana Schönbauera
Volí zapisovatele zápisu
Růženu Sodomkovou
Schvaluje:
1. Vícepráce vzniklé při realizaci veřejné zakázky pod označením „Multifunkční dům Obce
Planá“ (5 hlasů pro).
2. Dodatek D2 ke smlouvě o dílo – Multifunkční dům obce Planá. (5 hlasů pro).
3. Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem provozování pohostinství (5 hlasů pro).
4. Vypsání výběrového řízení na obsazení místa – knihovník/knihovnice (5 hlasů pro).
Neschvaluje:
1. Nákup kontejneru na svoz bioodpadu (5 hlasů).
Bere na vědomí:
1. Starostou schválené rozpočtové opatření č. 9/2014.
2. Informace starosty a místostarosty.

V Plané dne 28. 4. 2014

Ing. Tomáš Pintér v. r.
starosta obce

Růžena Sodomková v. r.
místostarosta obce

