
Z á p i s  č. 3/2022 
 

Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 14. 03. 2022 OD 18,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Zjištění volných ubytovacích kapacit na území obce v souvislosti s řešením uprchlické 

krize.  
4. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 
1) Starosta obce Ing. Tomáš 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. Beran, p. Sodomková  
Hlasování:  PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/03/2022.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.  

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/03/2022 

 
3) Zastupitelstvo obce projednalo otázku volných ubytovacích možností na území obce 

v souvislosti s uprychlickou krizí způsobenou válečným konfliktem na Ukrajině.  
Vhodný objekt č. p. 7 – zprovoznění topení, sanitární technika, vymalování, úklid, vybavení 
– možnost ubytovat cca 10 osob.  
Další možné ubytovací kapacity (krátkodobé) využít zasedací místnost OÚ – cca 6 - 8 
osob. Ubytování bude řešeno tak, aby byl co nejméně ovlivněn život v obci.  

 
4) Místostarostka předložila členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2022 

ze dne 14. března 2022. Rozpočtové opatření se týká úpravy příjmů ve výši 3 256 500 Kč 
(daň z příjmu právnických osob za obce) a výdajů ve výši 5 348 500 Kč (platba daně 
z příjmu právnických osob za obce, cyklostezka, odstupné, ostatní osobní výdaje).  
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 ze dne 14. března 2022 
a je přílohou zápisu.  

            Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/03/2022 

 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
Zasedání ukončeno dne 14. 03. 2022 v 19,00 hodin. 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 14. 03. 2022 - 21. 03. 2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Martin Beran v. r.  
 
                                 Růžena Sodomková v. r.  
 
 
 
Ing. Tomáš Pintér v. r. , starosta obce  


