
Z á p i s  č. 6/2019  
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 12. 08. 2019 OD 18,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 5/2019 ze zasedání ZO.  
4. Veřejná zakázka č. 2019006 – Oprava propustků Planá.  
5. Revokace usnesení ZO č. 05/04/2019 z 17. 6. 2019 – změna č. 7 územního plánu obce.  
6. Informace starosty, místostarosty.  
7. Různé. 

- Návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě – pozemek p. č. 1707 v k. ú. Planá u Českých 
Budějovic a pozemek p. č. 1834 v k. ú. Homole.  

 
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. Sodomková.  
Hlasování:  PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/06/2019.  
 

2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/06/2019. 

 
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 5/2019 zasedání ZO dne 29. 07. 2019.   

            Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/06/2019.  

 
4) Zastupitelstvo obce posoudilo cenové nabídky na veřejnou zakázku „ Oprava propustků 

Planá“. Nabídka byla zaslána 3 firmám a zveřejněna na webových stránkách obce. Byly 
formálně hodnoceny tři podané nabídky. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena 
bez DPH. Po důkladném posouzení všech 3 nabídek byla vyhodnocena, jako 
nejvýhodnější nabídka firmy Václav Budín, Planá 22, 370 01 České Budějovice, která 
provede opravu za cenu 833 401,45 Kč bez DPH  (1 008 415,75 Kč včetně DPH). 
ZO po projednání schvaluje, aby oprava propustků Planá  byla provedena firmou 
Václav Budín, Planá 22, 370 01 České Budějovice a pověřuje starostu obce 
k zajištění a podpisu smlouvy o dílo.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/06/2019. 

 
5) Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 05/04/2019 ze dne 17.6. 2019 – vydání 

změny č. 7 územního plánu obce  
Zastupitelstvo obce dne 17. 6. 2019 usnesením č. 05/04/2019 schválilo vydání formou 
opatření obecné povahy změnu č. 7 územního plánu obce. Po vydání veřejné vyhlášky o 
vydání této změny, bylo zjištěno, že do této změny byl bez veřejného projednání a možnosti 
podat připomínky doplněn koridor dopravní infrastruktury D57.  
 



a) Z výše uvedeného důvodu revokuje zastupitelstvo obce svoje usnesení č. 
05/04/2019 ze dne 17. 6. 2019 o vydání změny č. 7 územního plánu obce a ruší toto 
usnesení v úplném rozsahu.  
 
b) Zastupitelstvo obce ukládá Obecnímu úřadu Planá, prostřednictvím oprávněné 
osoby, neprodleně zajistit opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny 
č. 7 územního plánu obce Planá (předmětem projednání bude pouze koridor dopravní 
infrastruktury D57). 
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 05/06/2019. 

 
 

6)  Informace starosty, místostarosty.  
 
------------------------------------- 

 
 

7)  Různé  
 

- Starosta předložil ke schválení návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tato 
smlouva upravuje podmínky prodeje pozemku p. č. 1707 v k. ú. Planá u Českých 
Budějovic a pozemku p. č. 1834 v k. ú. Homole (prodej schválen ZO usnesením č. 
09/05/2019 ze dne 29. 7. 2019).  
ZO po projednání schvaluje návrh smlouvy a pověruje starostu obce k předání 
smluv ke kontrole právnímu zástupci obce. Po kontrole pověřuje ZO starostu 
obce k podpisu této smlouvy.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 

      Schváleno - usnesení č. 07-1/06/2019. 
 
 

  Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
 
 
Skončeno: 19,40 hodin                                 Ověřovatelé zápisu:  
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.                                              Ing. Simona Bábská v. r.  
                                                                                                    Růžena Sodomková v. r.  
                                                                                                    
 

Ing. Tomáš Pintér v. r.  
starosta obce 

 


