
Z á p i s  č. 6/2020 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 24. 08. 2020 OD 18,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisů č. 4/2020 a č. 5/2020 ze zasedání ZO.  
4. Prezentace urbanistické studie řešení návsi a přilehlých prostor a objektů v obci Planá. 
5. Žádost o prodej části pozemků p. č. 368/5 a 1491/1 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
6. BONVER WIN, a.s. – návrh darovací smlouvy.  
7. Rozpočtová opatření schválené starostou obce v roce 2020.  
8. Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství v obci Planá.  
9. Informace starosty, místostarosty.   

- Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační 
soustavy – FVE Planá.  

- Objednávky – ESLAB, spol. s r. o. – diagnostický průzkum konstrukce vozovky  
BJPW Technology s. r. o. – rekonstrukce splaškové čerpací stanice na ČOV. 

- Nájemní smlouva se servisními službami č. 00394/20/460. 
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o servisu a údžbě č.1055/2016/01S. 
- Daňová kontrola poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu.  
- Veřejnosprávní kontrola na přezkoumání finančních a majetkových operací a dodržení 

podmínek pro čerpání dotace z MMR.  
- Jednorázový nenávratný příspěvek do rozpočtů obcí ke zmírnění negativních dopadů 

v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru.  
- Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a pokladně obce.  

10. Různé. 
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330052331/001 – pozemek p. č. 1640 

v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
- Smlouva o spoluprácI při přípravě a realIzaci akce „Vltavská cyklostezka“. 
- Nabídka na zpracování projektové dokumentace – ÚR a SP – Vodohospodářské úpravy 

návesního prostoru.  
 

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 p. Sodomková.  

            – ověřovatelé zápisu – p. Mlnařík, p. Schönbauer. 
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/06/2020.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.   

Zastupitelstvo schválilo navržený program.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/06/2020. 

 
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 4/2020 zasedání ZO dne 15. 06. 2020 a zápisu 

č. 5/2020 zasedání ZO dne 20. 07. 2020.  
            Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Schváleno - usnesení č. 03/06/2020.  
 
 



4) Členové ZO byli seznámeni se stavem a vývojem připravované urbanistické studie řešení 
návsi a přilehlých prostor a objektů v obci Planá. Do studie a pro následnou prezentaci a 
diskusi s občany, byly zaneseny doplnění, připomínky a náměty zastupitelů. Prezentace a 
návrh urbanistické studie bude v měsíci září prezentovaná občanům obce – termín bude 
stanoven.  

            ZO bere na vědomí. 
 

5) Členům ZO předložena žádost o odkoupení části pozemků p. č. 368/5 a 1491/1 v k. ú. 
Planá u Českých Budějovic, cca 73 m² (z obou pozemků). Jedná se o pozemky kolem zdi  
a budovy mlýna ve vlastnictví obce.  
Na základě dohody a telefonického sdělení žadatele, byla žádost o odkoupení části 
pozemků v k. ú. Planá u Českých Budějovic vzata zpět. 
Bod neprojednáván.   

 
6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru obci 

od firmy BONVER WIN, a.s. ve výši 50 000 Kč.  
Zastupitelstvo obce souhlasí s darovací smlouvou a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu. Finanční dar bude použit na opravy v obci Planá.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 06/06/2020.  

 
7) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 

schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 10/2020 ze dne 16. června 2020 
Rozpočtové opatření č. 11/2020 ze dne  8. července 2020 
Rozpočtové opatření č. 12/2020 ze dne 30. července 2020 
Rozpočtové opatření č. 13/2020 ze dne 12. srpna 2020 
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  
 

8) Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo dobu a místo pro uzavírání manželství 
v obci Planá.  
Po projednání stanovilo pro uzavírání manželství: den – pátek a místo zasedací 
místnost OÚ Planá. V případě, že bude povoleno matričním úřadem manželství uzavřít 
mimo stanovený den a místo podléhá toto správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.   
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 08/06/2020.  

 
9)  Informace starosty, místostarosty.  

 
- podána informace, že starosta podepsal Smlouvu 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 2021, uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2021 a kupní cena za 
skutečně dodanou elektřinu se sjednává ve výši 500 Kč/MWh (cena stejná, jako v roce 
2020).  

 
- podána informace, že dle cenové nabídky firmy ESLAB, spol. s r. o. bylo objednáno 

provedení Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky na akci: „MK Planá u Českých 
Budějovic – MK UK 5 u hřbitova č. p. 319/5 a MK UK 4 č. p. 323/1“ v celkové ceně 
26 813,60 Kč včetně DPH.  

 
- Dle cenové nabídky firmy BJPW Technology s.r. o. byla objednána rekonstrukce 

splaškové čerpací stanice na ČOV Planá u letiště v celkové ceně 208 610 Kč bez DPH.  
 
- podána informace, že starosta podepsal Nájemní smlouvu se servisními službami číslo: 

00394/20/460, která se týká nájmu nového kopírovacího stroje RICOH IM C2000. 
Nájemní smlouva se uzavírá od dne instalace na 60 měsíců. Smluvní strany: RICOH 
Czech Republic s. r. o. – pronajímatel, Obec Planá – Nájemce. Měsíční nájemné 983 



Kč bez DPH.  
 

- podána informace, že starosta podepsal Dodatek č. 1 ke smlouvě o servisu a údržbě  
                  č. 1055/2016/01S. Dodatek se týká pouze změny jednale společnosti ve firmě Sviták,   
                  měření a regulace tepla s. r. o.  

 
- podána informace, že Finanční úřad pro Jihočeský kraj v červenci zahájil na obci 

daňovou kontrolu poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kontrola se 
týká poskytnutých dotací – Ministerstvo pro místní rozvoj – rok 2014 –  realizace akce 
„Planá obnova kanalizace po povodni 2013“, realizace akce „Dětská venkovní 
klubovna“, realizace akce „KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE“ – rok 2016 a Ministerstvo 
vnitra na realizaci akce „Planá- Dopravní automobil“ – rok 2017.  
Výsledek kontroly ještě není znám.  

 
- podána informace, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo veřejnosprávní 

kontrolu u obce na přezkoumání finančních a majetkových operací a dodržení 
podmínek pro čerpání dotace ve výši 300 000 Kč u realizované akce „KAPLE 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE“.  V souvislosti s přijatými opatřeními reagujícím na aktuální 
situaci řešení dopadů pandemie COVID-19 byla kontrola zahájena bez osobní účasti a 
požadované doklady byly odeslány e-mailem na Ministerstvo pro místní rozvoj.  
Fyzická kontrola místa realizace proběhla v srpnu. Výsledek kontroly ještě není znám.  

 
- podána informace, že obec obdržela jednorázový nenávratný příspěvek v celkové výši 

321 250 Kč ke zmírnění negativnich dopadů do rozpočtu obcí v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru. Výše příspěvku pro každou jednotlivou 
obec činí součin částky 1 250 Kč a počtu obyvatel obce k 1. 1. 2020.  

 
- podána informace o zůstatku finančních prostředků na účtech a v pokladně obce k 

24. 8. 2020 – 15 818 835,90 Kč.  
ZO bere poskytnuté informace na vědomí.  

 
10)  Různé  

- Členům zastupitelstva byla předložena ke schválení Smlouva o zřízení věcného 
břemene č.: CB-014330052331/001. Smluvní strany: E.ON Distribuce, a.s. – oprávněná 
a obec Planá – povinná. Věcné břemeno se zřizuje na pozemku p. č. 1640 v k. ú. Planá 
u Českých Budějovic po zrealizované akci s názvem „Planá, K342/2, přip. zahrady NN 
Škodová“. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 403 Kč.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 10-1/06/2020. 
 

- Členům zastupitelstva byla předložena ke schválení Smlouva o spolupráci při přípravě 
a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných 
vztahů smluvních stran při jejich spolupráci za účelem zajištění realizace cyklostezky.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověruje starostu k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 10-2/06/2020. 

         
- Členové ZO projednali cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro 

územní řízení a stavební povolení na Vodohospodářské úpravy návesního prostoru 
(dešťová kanalizace – sběrný systém dešťových vod, úprava stávající kanalizace, 
retenční nádrže se zasobním prostorem (podzemní), akumulační nádrže na srážkové 
vody, závlahový systém, technologie závlahy, posilovací výtlak z náhonu, technologie 
výtlaku, návesní nádrž a technologie nádrže). Zpracování PD do konce října 2020.  
Nabídková cena 139 000 Kč bez DPH.  
ZO po projednání schvaluje předloženou cenovou nabídku na vypracování PD.  



                  Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.     
                  Schváleno - usnesení č. 10-3/06/2020. 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
Zasedání ukončeno dne 24. 08. 2020 v 20,50 hodin. 
 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.  ve dnech 24.08. 2020 –  27.08.2020  
 
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Mlnařík v. r.  
 
                                 Jan Schönbauer  v. r.  
 
Ing. Tomáš Pintér, starosta obce v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


