Z á p i s č. 5/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ
KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 28. 06. 2021 OD 18,00 HODIN
Přítomni: p. Bábská, p. Beran, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková.
Omluveni: p. Balogh.
Hosté: p. Petr Petrlík, p. Petra Petrlíková, p. Luboš Zemen.
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Kontrola zápisu č. 4/2021 ze zasedání ZO.
4. Nabídka polozapuštěných podzemních kontejnérů na tříděný odpad.
5. Veřejná zakázka č. 2021001 – Obec Planá – pořízení vybavení pro kulturní
a spolkovou činnost a modernizace knihovny.
6. Rozpočtová opatření schválená starostou obce v roce 2021.
7. Informace starosty, místostarosty.
8. Různé.
- Prezentace zastavovací studie – Rezidence u Staré řeky.
- Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační
soustavy (výkup elektřiny).
- Rozloučení s létem – zábavné odpoledne pro děti.
- Finanční dar – pomoc občanům obce postižených živelnou pohromou (tornádem).
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 – Růžena Sodomková
– ověřovatelé zápisu – p. Beran. p. Schőnbauer.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 01/05/2021.
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem a navrhl vyřadit z programu jednání
projednání bodu č. 5 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení systému
odpadového hospodářství (návrh vyhlášky zaslán k posouzení) a zároveň navrhl
doplnění navrženého programu (nový bod č. 5) – Veřejná zakázka č. 2021001 – Obec
Planá – pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost a modernizace knihovny.
Zastupitelstvo schválilo navržené změny a program se změnami oproti zveřejnění.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 02/05/2021.
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 4/2021 zasedání ZO dne 07. 06. 2021.
- usnesení č. 04/03/2021 – koupě pozemku p. č. 441/53 – zatím nebyla podepsána
kupní smlouva – bod trvá.
- usnesení č. 11-3/03/2021 – odkoupení pozemku p. č. 528/1 a odkoupení ideální ⅓
pozemku 528/2 – zatím nebyla podepsána kupní smlouva – bod trvá.
- usnesení č. 07-1/04-2021, 07-2/04-2021, 07-3/04/2021 – návrhy firmy STARNET,
s.r. o. – akce cyklostezka I. a II. etapa a akce kanalizace – dohoda a příslušné Smlouvy
o zřízení služebností nebyly uzavřeny – body trvají.
- usnesení č. 12-2/4/2021 – venkovní terasa vedle klubovny hasičů Planá č. p. 59 –
participace na náklady realizace – bod trvá.
- usnesení č. 12-4/04/2021 – zadání veřejné zakázky vybudování workautového hřiště
v obci Planá – bod trvá.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 03/05/2021.

4) Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s nabídkou firmy MEVA a.s. na dodání
polozapuštěných kontejnérů na tříděný odpad. Jedná se o polyethylenové nádoby, které
jsou ze 2/3 umístněny pod zemí. Kontejnéry se nejčastěji instalují do sestav po 3 ks (papír,
plast a sklo).
Tyto polopodzemní kontejnéry by byly umístěny na nově vybudované stanoviště pro sběr
tříděného odpadu (pozemek p. č. 72 - u sportovního areálu).
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup polozapuštěných kontejnérů
MOLOK DOMINO o objemu 5 m³ v počtu 2 ks (plast a papír) a 1 ks duo kontejnéru
(sklo+kovy).
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 04/05/2021.
5) Starosta seznámil členy ZO s protokolem o otevírání obálek veřejné zakázky č. 2021001
„Obec Planá – pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost a modernizace
knihovny“. Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro konání venkovních kulturních a
společenských akcí v obci – 10 ks pivních setů, 2 ks nůžkových stanů 3x6 m, 2 ks infra
topení a 2 ks plynových topidel. Nabídka byla zaslána 2 firmám a zveřejněna na webových
stránkách obce. Byly formálně hodnoceny dvě podané nabídky. Hodnotícím kritériem je
nejnižší nabídková cena v Kč s DPH. Jako nejvýhodnější byla hodnocena nabídka firmy
Propagační podnik s. r. o., která dodá požadované vybavení za cenu 176 646 Kč včetně
DPH.
ZO po projednání schvaluje, aby vybavení bylo dodáno firmou Propagační podnik
s. r. o. a pověřuje starostu obce k objednání vybavení.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 05/05/2021.
6) Starosta informoval členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 schválil:
Rozpočtové opatření č. 9/2021 ze dne 11. června 2021.
ZO bere rozpočtové opatření na vědomí a je přílohou zápisu.
7) Informace starosty, místostarosty.
-

podána informace, že proběhlo společné jednání s dotčenými orgány a konzultace
s veřejností k vystavenému návrhu nového územního plánu Obce Planá.

ZO bere poskytnuté informace na vědomí.
8) Různé
-

Prezentace k zastavovací studii projektu Rezidence U Staré řeky
Pan Luboš Zemen seznámil členy s konceptem návrhu zastavovací studie na
pozemcích manželů Petrlíkových v lokalitě u Staré řeky v obci Planá.
Proběhla diskuse nad tímto návrhem.
Po ukončení diskuse vzalo ZO tento návrh na vědomí.

-

Členům zastupitelstva předložena ke schválení Smlouva o dodávce elektřiny
s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy (výkup elektřiny). Smluvní
strany: Obec Planá – výrobce elektřiny a E.ON Energie, a. s. – kupující. Smlouva se
týká FVE Planá na rok 2022, uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností
jejího automatického prodloužení o 1 rok, a to i opakovaně. Kupní cena za skutečně
dodanou elektřinu se sjednává ve výši 700 Kč/MWh (cena oproti roku 2021 je o 200
Kč/MWh vyšší).
ZO po projednání schvaluje smlouvu o dodávce elektřiny a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 12-1/04/2021.

-

Zastupitelstvo obce projednalo konání zábavného odpoledne pro děti „Rozloučení
s létem“ na fotbalovém hřišti dne 28. srpna 2021 (laser game, lukostřelba, skákací hrad
pro malé děti, psovodi, sokolníci z letiště). Začátek akce cca od 17,00 hodin.

-

Zastupitelstvo obce projednalo finanční pomoc občanům Obce Hrušky živelnou
pohromou (tornádem).
Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo o poskytnutí finačního daru Obci
Hrušky na zřízený transparentní účet ve výši 100 000 Kč.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 12-2/04/2021

Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.
Zasedání ukončeno dne 28. 06. 2021 v 20,35 hodin.
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 28.06. 2021 – 02. 07. 2021
Ověřovatelé zápisu: Martin Beran v. r.
Jan Schőnbauer v. r.
Ing. Tomáš Pintér v. r. , starosta obce

