
Z á p i s  č. 8/2020 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 16. 11. 2020 OD 18,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 7/2020 ze zasedání ZO.  
4. Návrh ceny vodného na rok 2021. 
5. Veřejná zakázka – TDS a BOZP – Kanalizace a vodovod Planá.  
6. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2021 – Hospic sv. Jana N. 

Neumanna o. p. s. .  
7. Zpráva o činnosti JSDHO Planá za rok 2020.  
8. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2021. 
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 

2022, 2023 a 2024. 
10. Rozpočtová opatření schválená starostou obce v roce 2021,  
11. Schválené rozpočtového opatření – rok 2020.  
12. Návrh ssmlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-014330040091/001.  
13. Informace starosty, místostarosty. 
14. Různé. 

- Plán rozvoje sportu.  
- Nabídka – autorský dozor projektanta na stavbě „Kanalizace a vodovod Planá.  
- Zapojení do projektu – kniha Českobudějovicko z nebe.  
- Schválení podání žádosti o dotaci – MMR. 
- Schválení podání žádosti o dotaci – JčK – POV 2021.           

 
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. Bábská, p. Balogh.  
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/08/2020.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem a navrhuje rozšířit program jednání 

doplněním bodu před bod 8 navrženého programu – Žádosti o dotace z rozpočtu obce 
na rok 2021 (nově bod č. 8) dále program beze změny.  
Zastupitelstvo schválilo navrženou změnu a program se změnou oproti zveřejnění. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/08/2020. 

 
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 7/2020 zasedání ZO dne 12.10.2020.  

            Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/08/2020.  
 

4) Návrh ceny vodného na rok 2021 
Starosta představil návrh ceny vodného na rok 2021.  
Návrh provozovatele je na zvýšení ceny za současných 62,45 Kč/m³ včetně DPH na 63,39 
Kč/m³ včetně DPH, tj. o 0,94 Kč/m³ pro občany, důvodem navýšení je zdražení ceny vody 
od JVS.  
 



ZO po projednání rozhodlo a schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 63,39 
Kč/m³ včetně DPH.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 04/08/2020. 
 

5) Zastupitelstvo obce Planá posoudilo cenové nabídky na veřejnou zakázku „TDS a BOZP 
Kanalizace a vodovod Planá“. Nabídka byla zaslána 3 firmám a zveřejněna na webových 
stránkách obce. Byly formálně hodnoceny tři podané nabídky. Hodnotícím kritériem je 
nejnižší nabídková cena včetně DPH. Po důkladném posouzení všech 3 nabídek byla 
vyhodnocena, jako nejvýhodnější nabídka firmy STAVINVES JK s. r. o., Český Krumlov – 
Nádražní Předměstí, Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov, která předložila nabídku na 
činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce za cenu  
199 650 Kč včetně DPH.   
ZO po projednání schvaluje, aby TDS a BOZP na stavbě Kanalizace a vodovod Planá 
bylo provedeno firmou STAVINVES JK s.r. o, Český Krumlov – Nádražní Předměstí, 
Nádraží 3, 381 01 Český Krumlov a pověřuje starostu obce k zajištění a podpisu 
příkazní smlouvy.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 05/08/2020. 
 

6) Členům zastupitelstva byla předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 
2021 ze strany Hospice sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., na projekt „Smrti netřeba se bát, 
dokud hospic může péči dát“ – hospicová péče pro občany v roce 2021 ve výši 3 000,-- Kč.  
ZO po projednání souhlasí s poskytnutím finanční podporu – daru ve výši 3 000,-- Kč 
Hospici sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. a zároveň souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 06/08/2020.  
   

7) Starosta obce seznámil členy ZO se zprávou o činnosti zásahové jednotky SDH Planá za 
rok 2020 a s plánem požadavků a plánem činnosti pro rok 2021. Zprávu vypracoval velitel 
zásahové jednotky pan Ivan Bábsky.  
ZO bere zpravu na vědomí a požadavky na posílení akceschopnosti jednotky SDH 
Planá budou řešeny v rámci rozpočtu obce v roce 2021. 
 

8) ZO projednalo došlé žádosti o poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu obce na 
rok 2021:  
a) PREVENT 99 z. ú., ve výši 3 595,-- Kč na zajištění běžného provozu protidrogových 

služeb na území Jihočeského kraje.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2021 ve výši 3 595,-- Kč na výše 
uvedené služby a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  

      Schváleno - usnesení č. 08-1/08/2020.  
 

b) SK Planá z. s., ve výši 180 000,-- Kč na provozování sportovní činnosti dětí, mládeže a 
dospělých v rámci sportovního klubu a organizaci jednotlivých soutěží, ve kterých 
družstva SK Planá z.s. nastupují, na provoz a údržbu sportovního zařízení, případně 
dalšího materiálního zajištění pro rozvoz dětí a mládeže. Důvodem navýšení dotace o 
40 000 Kč je, že se povedlo spolku rozšířit členskou základu mládeže a tyto prostředky 
spolek potřebuje pro zajištění činnosti družstev mládeže (zápasy, rozhodčí, licence pro 
trenéry, tréninkové pomůcky atd. 
ZO pro projednání souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2021 ve výši 180 000 Kč 
na výše uveené náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci. 

      Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. 
      Schváleno - usnesení č. 08- 2/08/2020.  
 
 
 



 
c) SDH Planá ve výši 50 000,-- Kč na úhradu vybavení – výstroje a výzbroje, doplnění 

vybavení sportovních družstev, nákup společenských a vycházkových oděvů, 
startovného na soutěžích, servis požární techniky, zajištění kulturních a společenských 
akcí a dárkových košů.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2021 ve výši 50 000,-- Kč na výše 
uvedené náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1.  

      Schváleno - usnesení č. 08-3/08/2020.  
 

d) Chyť a pusť, z. s. ve výši 10 000,-- Kč na dětské rybářské závody, zarybnění – nákup 
ryb a na údržbu zeleně v okolí slepého ramene „Stará řeka“.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2021 ve výši 10 000,-- Kč na výše 
uvedené náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci. 
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. 

     Schváleno - usnesení č. 08-4/08/2020.  
 

9) Členům ZO byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu na rok 2022, 2023, 2024 k projednání.  
Návrh rozpočtu obce a návrh středněhobého rozpočtového výhledu bude vyvěšen na 
úřední desce obce a současně také způsobem umožňující dálkový přístup a to nejméně po 
dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na zastupitelstvu obce.  
ZO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh 
střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2022, 2023, 2024.  
 

10) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 17/2020 ze dne 20. října 2020 
Rozpočtové opatření č. 18/2020 ze dne  5. listopadu 2020 
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  
 

11) Místostarostka předložila členům zastupitelstva ke schválení rozpčtové opatření č. 19/2020 
ze dne 16. listopadu 2020. 
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020 ze dne 16. listopadu 
2020. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 11/08/2020.  

 
12) Členům zastupitelstva byla předložena ke schválení Smlouva o zřízení věcného břemene 

č.: CB-014330040091/001. Smluvní strany: E.ON Distribuce – oprávněná a Obec Planá – 
povinná.  Věcné břemeno se zřizuje na pozemku p. č 397/1 v k.ú. Planá u Českých 
Budějovic po zrealizované akci s názvem „Planá parcela 313 – kabel NN“.  Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu. 
Hlasování: PRO –  6 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 12/08/ 2020.  

 
13)  Informace starosty, místostarosty.  

 
- podána informace, že starosta podepsal smlouvu o dílo na zpracování Strategie rozvoje 

obce Planá. Smluvní strany: Obec Planá – objednavatel a MAS Blanský les – Netolicko 
o. p.s.. Cena díla 15 000 Kč. Strategie bude zpracována min. 15 stran A4 a jedná se o 
dokument naznačující záměry obce na delší období.             

 
ZO bere poskytnuté informace na vědomí.  
 
 



 
14)  Různé  

 
- Starosta obce předložil členům zastupitelstva Plán rozvoje sportu obce Planá, který byl 

zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů. Cílem plánu, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit 
způsob financování podpory sportu v obci. Koncept podpory sportu je otevřeným 
dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách 
obce.  
Zastupitelstvo po projednání schvaluje Plán rozvoje sportu Obce Planá 
Hlasování: PRO – 6, PRO – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 14-1/08/2020 

 
- Členům zastupitelstva byla předložena nabídka Ing. Ondřeje Čížka na zajištění výkonu 

autorského dozoru projektanta na stavbě „Kanalizace a vodovod Planá“.  
Nabídka je předkládána formou příkazní smlouvy, kdy cena za výkon je stanovena ve 
výši 80 000 Kč bez DPH po celou dobu trvání stavby, dále je předkládaná verze na 
výkon formou občasné účasti na jednání se sazbou 500 Kč bez DPH za hodinu (do této 
doby bude započítávána /vykazována/ doba cesty, jednání i případná doba za plnění 
úkolů vzešlých z jednání).  
Zastupitelstvo po projednání pověřuje starostu obce k projednání finální formy 
spolupráce na zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě - „Kanalizace a 
vodovod Planá“ – bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce.  
 
Po projednání tohoto bodu se dostavil p. Martin Beran -  zasedání pokračuje za 
přítomnosti 7 členů ZO.  

- Členové zastupitelstva byli seznámeni s nabídkou společnosti CBS Nakladatelství s.r. 
o. ohledně prezentace obce (nákup knih + prezentace) v projektu „Českobudějovicko 
z nebe“. Jedná se o unikátní knihu leteckých fotografií z okresu České Budějovice, kde 
by mohly být zveřejněny informace o obci.   
ZO po projednání nesouhlasí se zapojením obce do tohoto projektu. 
Hlasování:  PRO – 3, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 2. 
Schváleno (nesouhlas) – usnesení č. 14-2/08/2020. 
 

- Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci do Programu Ministerstva pro místní 
rozvoj – Podpora a rozvoj venkova - Podprogram Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku – akce:  
Workoutové hřiště – projekt řeší realizaci nového workoutového hřiště na části 
pozemku p. č. 49/1.  
Nové střídačky do sportovního areálu – projekt řeší realizaci vybudování nových 
hráčských střídaček (2x 10 sedadel) na fotbalovém hřišti na části pozemku p.č. 302/2.  
 
Celkové investiční náklady projektu 1 890 455,60 Kč včetně DPH, požadovaná dotace 
do výše 80% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání výše uvedené žádosti 
o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

                 Schváleno - usnesení č. 14-3/08/2020 
 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti do Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje pro rok 2021 – opatření č. 1 – Dotace na projekt obce –  
akce: „Kaple Nejsvětější Trojice Planá – výměna dveří“.  

                  Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 14-5/08/2020 
 

           
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 



Zasedání ukončeno dne 16. 11. 2020 v 21,00 hodin. 
 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 16. 11. 2020 - 19. 11. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Balogh v. r.  
 
                                 Ing. Simona Bábská  v. r.  
 
Ing. Tomáš Pintér, starosta obce v. r.  


