
Z á p i s  č. 5/2020 
 

Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2020 OD 18,00 HODIN 

 
Přítomni: p. Balogh, p. Bábská, p. Beran, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková 
Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu 
3. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku pro výběr dodavatele stavebních 

prací na akci „Kanalizace a vodovod Planá“. 
4. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č. 2077325365. 

 
1) Starosta obce Ing. Pintér, zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že je 

přítomno 7 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. Beran. 
Hlasování:  PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/05/2020.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.   

Zastupitelstvo schválilo navržený program.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/05/2020. 

 
3) Starosta předložil členům ZO textovou část zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou 

zakázku pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Kanalizace a vodovod Planá“. 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odkanalizování obce Planá gravitační splaškovou 
kanalizací s využitím nově vybudovaných stok od návsi směrem k navržené čerpací stanici 
a s následným výtlakem do jednotné kanalizace města České Budějovice, dálé oddělení 
dešťových vod do stávající kanalizace, která bude nadále sloužit jako kanalizace dešťová 
s vyústěním do náhonu a prodloužení vodovodu v jižní části obce (souběžného vedení 
s navrženou kanalizací). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je --------------- Kč bez 
DPH, tj. --------------- Kč včetně DPH 21%. Zadávací dokumentace byla zpracována firmou 
Česká vodohospodářská s. r. o. (zajišťovatel výběrového řízení).  
ZO po projednání schvaluje zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku 
pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Kanalizace a vodovod Planá“.  

            Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/05/2020.  
 

4) Členům ZO předložena Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č. 2077325365. Jedná 
se o převod pozemku p. č. 261/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 413 m² v k. 
ú. Planá u Českých Budějovic do majetku obce z majetku Ministerstva obrany.   
ZO po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 261/3 v k. ú. Planá u 
Českých Budějovic do majetku obce a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.  
Hlasování: PRO - 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/05/2020.  

 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
Zasedání ukončeno dne 20. 07. 2020 v 19,35 hodin. 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 20.07. 2020 –  24.07.2020 
Ověřovatelé zápisu: Simona Bábská  v. r.  
 
                                 Martin Beran v. r.  
 

Ing. Tomáš Pintér, starosta obce v. r.  


