
Z á p i s  č. 3/2019  
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29. 04. 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. 2/2019 ze zasedání ZO.  
4. Smlouva o dílo – vypracování projektové dokumentace – akce „Homole, Planá – dešťová 

kanalizace vč. retence“.  
5. Rozpočtová opatření schválená starostou obce na rok 2019. 
6. Informace – Smlouva o smlouvě budoucí kupní – pozemky 1707, 1711.  
7. Nákup zahradní techniky – traktorová sekačka (hydraulický zdvih koše).  
8. Vyřazení nepotřebných movitých věcí (nefunkční) z majetku obce.  
9. Informace starosty, místostarosty.  
10. Různé. 

- Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z. s.  
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vytvoření webu obce. 
- Jednodenní zájezd pro občany obce do Rakouska.  
- Nákup radaru.  

 
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. Schönbauer, p. Sodomková  
Hlasování:  PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/03/2019.  
 

2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.   
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/03/2019.  
 

3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 2/2019 zasedání ZO dne 01. 04. 2019.           
Hlasování: PRO - 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/03/2019.  

 
4) Starosta předložil členům ZO návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové 

dokumentace dešťové kanalizace včetně retenční nádrže – řeší odvodnění pozemků – 
území v tzv. průmyslové zóně (směr Homole), kde má obec pozemky. Smluvní strany: 
Obec Planá – objednavatel, Brůha a Krampera, architekti, s. r. o. Cena za zhotovení části 
projektové dokumentace pro obec Planá je 69 564 Kč včetně DPH.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/03/2019. 
 

5) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 12. dubna 2019. 
ZO bere rozpočtové opatření na vědomí a je přílohou zápisu.  
 
 



Místostarostka předložila členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2019 
ze dne 29. 4. 2019.  
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 29. dubna 2019 a je 
přílohou zápisu.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 05/03/2019. 

 
6) Členové ZO projednávali možnost prodloužení termínu na uzavření kupní smlouvy na 

prodej pozemků p. č. 1707 a 1711 v k. ú. Homole (průmyslová zóna). Uzavření kupní 
smlouvy vyplývá z podepsané Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 1. června 2015 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 9. října 2017 (smlouva o budoucím prodeji pozemků schválena 
ZO usnesením č. 5/2015 a dodatek schválen ZO usnesením č. 11/2017). Termín na 
uzavření kupní smlouvy končí dne 1. června 2019.  
ZO po projednání schválilo, že původní termín (48 měsíců) na uzavření kupní smlouvy se 
již nebude prodlužovat. 
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 06/03/2019. 
 

7) Zastupitelstvo obce posoudilo cenové nabídky na dodání nového sekacího traktoru 
s výklopem do výšky pro potřeby obce – od 3 firem, po posouzení nabídek byla vybrána 
firma CB PROLES a.s., Karolíny Světlé 2447, 370 04 České Budějovice, která dodá sekací 
traktor za cenu 515 581 Kč včetně DPH (typ Kubota G 23HD).  
ZO po projednání schvaluje nákup sekacího traktoru od firmy CB PROLES a.s., 
Karolíny Světlé 2447, 370 04 České Budějovice a pověřuje starostu obce k zajištění 
objednávky.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 07/03/2019. 
 

8) Zastupitelstvo obce řešilo, vyřazení nepotřebných movitých věcí (nefunkční) z majetku 
obce.  
Zahradní traktůrek W2939/122 (neseče, pouze jezdí), pořizovací cena v roce 2010 byla 
118 990 Kč a zůstatková cena (dle účetních odpisů) je cca 46 tis. Kč.  
Navrženo – nabídnout k odkupu – např. obálkovou metodou vybrat zájemce, minimální 
prodejní cena 1 000,-- Kč.  
ZO pověřuje místostarostku obce k přípravě záměru (nabídky) k odkupu zahradního 
traktůrku W2939/122. 
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 08-01/03/2019. 

 
            Mulčovač HURRICANE F-700 (nefunkční a neopravitelný), pořizovací cena v roce 2005  
            byla 74 560 Kč a zůstatková cena (dle účetních odpisů) je cca 7 tis. Kč.  
            ZO po projednání schvaluje vyřazení mulčovače z majetku obce (likvidace – odvoz   
            do sběrných surovin apod.). 
            Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Schváleno - usnesení č. 08-02/03/2019. 
 

9) Informace starosty, místostarosty.  
- Členové ZO byli seznámeni s veřejnou vyhláškou – Návrh opatření obecné povahy, 

kterým se zřizuje ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice. Úřad pro civilní 
letectví zveřejnil tento návrh opatření dne 18. 4. 2019. K tomuto návrhu opatření 
obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením 
přímo dotčeny, uplatnit u správního řízení písemné námitky a připomínky ve lhůtě do 30 
dnů od jeho vyvěšení.  
ZO po projednání pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci s AK Vavroch a partneři 
připravil a podal za obec námitky proti návrhu opatření obecné povahy.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 

      Schváleno - usnesení č. 09-01/03/2019.        



- Starosta informoval členy ZO s ceníkem – kalkulací aktuální výše stočného pro 2019 
(převzatá voda k čištění pro okolní obce) ve statutárním městě České Budějovice (činí 
9,02 Kč/m³). Na základě této informace znovu ZO projednalo návrh smlouvy o odvádění 
a čištění odpadních vod. Jedná se o smlouvu k napojení na kanalizační síť města 
České Budějovice (zápis č. 2 ze dne 1. 4. 2019, bod č. 9-3).  
Smluvní strany: Statutární město České Budějovice (povinný), Obec Planá (oprávněný).  
ZO po projednání schvaluje smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod a 
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 09-02/03/2019.        

 
10)  Různé  

 
- ZO projednalo došlou žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění provozu 

dětské krizové linky. Žadatel – Linka bezpečí, z. s.  
ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,-- Kč na 
zajištění provozu dětské krizové linky a zároveň souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.     

      Schváleno - usnesení č. 10-01/03/2019.  
                               

- ZO projednalo a následně schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vytvoření 
internetové prezentace - webu obce. Dodatkem dochází ke změně termínu dokončení 
webu obce a to do 31. 7. 2019.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 10-02/03/2019. 
 

- ZO projednalo a následně schválilo ve spolupráci CK RoSlo uspořádat jednodenní 
zájezd do Rakouska (Svět amestystů, zážitkové zahrady a svět vína). Termín konání 
27. července 2019. Cena pro občany Plané 200 Kč/osoba, pro ostatní 980 Kč/osoba. 
Zbývající náklady zájezdu budou uhrazeny z rozpočtu obce.     
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 10-03/03/2019. 
      

- ZO projednalo a následně schválilo nákup radaru GR 33 C-Alu (bude umístěn na 
sloupu VO u bytového domu čp. 35) za cenu 66 729,08 Kč včetně DPH od firmy SOVT 
– RADIO spol. s r. o., Vodňany.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI- 0, ZDRŽEL SE – 0.  

     Schváleno - usnesení č. 10-04/03/2019. 
 
- Projednáno konání DĚTSKÉHO DNE – 31. května 2018 od 17,00 hodin na 

fotbalovém hřišti – zábavné soutěže, opékání buřtů.                     
 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
Skončeno: 21,20 hodin                                 Ověřovatelé zápisu:  
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.                                              Jan Schönbauer v. r.  
                                                                                                    Růžena Sodomková v. r.  
                                                                                                    

Ing. Tomáš Pintér v. r.  
starosta obce 


