
Z á p i s  č. 7/2022 
 

Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 12. 08. 2022 OD 20,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Sportovní areál Planá“.  
4. Veřejná zakázka na dodávky s názvem„Realizace vnitřního vybavení sportovního areálu 

Planá“.  
 

1) Starosta obce Ing. Tomáš 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. Balogh, p. Bábská  
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/07/2022.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.  

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/07/2022 

 
3) Starosta obce seznámil členy ZO se zprávou o hodnocení nabídek podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce „Sportovní areál Planá. Předmětem této zakázky je stavba 
sportovního areálu Planá. Byly hodnoceny 2 podané nabídky. Hodnotícím kritériem – 
Celková nabídková cena a prodloužení záruční doby. Na základě součtu redukovaných 
hodnot ze všech kritérií hodnocení určila hodnotící komise výslednou bodovou hodnotu 
nabídky, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídka je nabídka, která v rámci všech kritérií 
hodnocení obdržela nevyšší celkový počet bodů.  
Hodnotící komise se jednomylsně usnesla na tom, že doporučuje vybrat k uzavření 
smlouvy účastníka zadávacího řízení firmu Auböck + Český Trávník, vedoucí společník 
Auböck s. r. o., sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO:26089785 (druhý 
společník Český Trávník, s. r. o., sídlo: Litvínovice č. p. 32, 370 01 Litvínovice, jehož 
nabídka byla vyhodnocená jako ekonomicky nejvýhodnější na základě výsledku hodnocení 
nabídek. Firma provede stavební práce za celkovou cenu 79 983 128,84 včetně DPH.  
ZO po projednání schvaluje, aby stavbu Sportovního areálu provedla firma Auböck + 
Český Trávník, vedoucí společník Auböck s. r. o., sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov 
nad Vltavou, IČO:26089785 (druhý společník Český Trávník, s. r. o., sídlo: Litvínovice 
č. p. 32, 370 01 Litvínovice a pověřuje starostu obce k zajištění a podepsání Smlouvy 
o dílo.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1 
Schváleno - usnesení č. 03/07/2022 

 

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zprávou o hodnocení nabídek podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky „Realizace vnitřního vybavení sportovního areálu Planá“. Předmětem 
zakázky je vnitřní vybavení sportovního areálou Planá.  
Byly hodnoceny  2 podané nabídky.  
Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena v Kč bez DPH.  
Hodnotící komise se jednomyslně usnesla na tom, že doporučeuje vybrat k uzavření 
smlouvy účastníka zadávacího řízení firmu Print & Office s.r.o., sídlo: Ječná 243/39a, 
120 00 Praha 2, IČO: 04581849, jehož nabídka byla vyhodnocena, jako ekonomicky 



nejvýhodnější na základě výsledku hodnocení nabídek. Firma dodá vnitřní vybavení za 
celkovou cenu 6 771399,58 Kč včetně DPH.  
Zo po projednání schvaluje, aby vnitřní vybavení sportovního areálu provedla firma 
Print & Office s.r.o., sídlo: Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, IČO: 04581849 a pověřuje 
starostu obce k zajištění a podepsání Smlouvy o dílo.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. 
Schváleno - usnesení č. 04/07/2022 

 

 

Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
Zasedání ukončeno dne 12. 08. 2022 v 20,50 hodin. 
 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 12. 08. 2022 - 17. 08. 2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Balogh v. r.  
 
                                 Simona Bábská   v. r.  
 
 
 
Ing. Tomáš Pintér v. r., starosta obce   
 
 
 
 
 
 


