
Z á p i s  č. 10/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 

 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 30. 11. 2021 OD 18,00 HODIN 
 
Přítomni: p. Balogh, p. Bábská, p. Beran, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková. 
Omluveni: ----------- 
Hosté: ---------------- 
Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu ze zasedání ZO.  
4. Aktualizace plánu investic pro rok 2022 – vodovod ČEVAK a.s..  
5. Návrh ceny vodného na rok 2022. 
6. Poplatek za odpad + obecně závazná vyhláška č. 3/2021. 
7. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022 – Hospic sv. Jana N. 

Neumanna o. p. s.  
8. Dodatek č. 21 a č. 22 – sběr, svoz a nakládání s odpady – FCC České Budějovice, s. r.o. 
9. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2022.  
10. Zpráva o činnosti JSDHO Planá za rok 2021 s plánem požadavků a plánem činnosti pro 

rok 2022.  
11. Návrh darovací smlouvy – kompenzace letiště za rok 2021. 
12. Rozpočtová opatření schválená starostou obce.  
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 

2023-2025.  
14. Informace starosty, místostarosty. 

- Příkazní smlouva č. 3100151- služby FVE Planá. 
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace. 

15. Různé. 
- Informace MŠ Planá – zařazení do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice.  
- Návrh kupní smlouvy. 
- Rozpočtové opatření č. 22/2021 ze dne 30. 11. 2021. 
- Cenová nabídka na vypracování PD ve stupni DÚSP/DZS – MK 3c ke mlýnu. 
- Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy 

venkova Jihočeského kraje – projekt „Oprava a pořízení nových dveří kaple v obci 
Planá“. 

- Dodatek ke smlouvě o spolupráci – projekt Cyklostezka.  
- Dodatek ke Smlouvě o dílo „Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou,  

Homole, Planá“ – ProTeren s. r. o. – fakturace dle podmínek IPRÚ.  
- Schválení podání žádosti o dotaci – MMR.   

 
 

1) Starosta obce Ing. Pintér, zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že je 
přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 
Byl dán návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
– zapisovatel – Růžena Sodomková  

            – ověřovatelé zápisu – p. Beran, p. Mlnařík. 
Hlasování:  PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/10/2021.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.  

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/10/2021. 

 
 
 



3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 9/2021 ze zasedání ZO ze dne 18. 10. 2021. 
- usnesení č. 07-1/04-2021, 07-2/04-2021, 07-3/04/2021 – návrhy firmy STARNET,  

s.r. o. – akce cyklostezka I. a II. etapa a akce kanalizace – dohoda a příslušné Smlouvy 
o zřízení služebností nebyly uzavřeny – body trvají.  

- usnesení č. 05/07/2021 – kupní smlouva pozemek p. č. 558/2 v k. ú. Planá u Českých 
Budějovic a pozemek p. č. 441/58 v k. ú. Homole – zatím nebyly podepsány kupní 
smlouvy – bod trvá.  

            Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/10/2021.  

 
4) Starosta obce předložil členům ZO ke schválení aktualizovaný plán investic pro rok 2022. 

Plán investic obsahuje návrhy technického zhodnocení a rozvoj předmětu nájmu v oblasti 
vodovodu provozovaného firmou ČEVAK, a. s. . Plán je základním podkladem pro realizaci 
investic vlastníka vodohospodářské infrastruktury. Každoroční zpracování aktualizace plánu 
investic vyplývá z uzavřené provozovatelské smlouvy. Na rok 2022 je návrh na investici – 
vybudování nového odkanalizování obce gravitační splaškovou kanalizací v hodnotě 24 
mil. Kč a dále pak návrh obsahuje položku na výměnu ovládacích armatur, doplnění 
hydrantů ve výši 100 tis. Kč.  
ZO po projednání schvaluje aktualizovaný plán investic na rok 2022. 
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/10/2021. 

 
5) Návrh ceny vodného na rok 2022 

Starosta představil návrh ceny vodného na rok 2022. Návrh provozovatele je na zvýšení 
ceny ze současných 63,39 Kč/m³ včetně DPH na 64,22 Kč/m³, tj. o 0,83 Kč/m³ pro občany, 
důvodem navýšení je zdražení ceny vody od JVS. 
ZO po projednání rozdhodlo a schvaluje cenu vodného pro rok 2022 ve výši 64,22 
Kč/m³ včetně DPH.  
HLASOVÁNÍ: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 05/10/2021. 

 
6) Starosta informoval členy zastupitelstva o zjištěných informacích k místníním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  
Základem poplatku je objednaná kapacita soutřeďovacích prostředků (popelnic 110l, 120l, 
240l) pro nemovitou věc na kalendářní měsíc. Zůstává možnost výběru frekvence svozu 
nádob (1xtýdně a 1x14 dní). Každý poplatník si přihlásí na OÚ vybranou kapacitu a 
frekvenci vývozu a z toho bude vypočtena celková výše místního poplatku. 

            Sazbu poplatku lze stanovit maximálně 1 Kč za litr.  
Členové zastupitelstva po projednání stanovili sazbu poplatku ve výši 0,20 Kč za litr.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 06-1/10/2021. 
Výše místního poplatku: popelnice 110/120l vývoz 1x týdně – 1 144 Kč, popelnice 
110/120l vývoz 1x 14 dní – 572 Kč, popelnice 240l vývoz 1x týdně – 2 496 Kč,  
popelnice 240l vývoz 1x 14 dní – 1 248 Kč.  
Vzor přihlášky k místnímu poplatku bude zveřejněn na webových stránkách obce - 
https://obecplana.cz/dokumenty-ke-stazeni 
 
Místostarostka obce předložila k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021  
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021  
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1 .1. 2022.  
Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 06/10/2021. 
Vydáním nové obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 dochází ke zrušení obecně 
závazné vyhlášky Obce Planá č. 1/2016 o poplatku za komunální odpad ze dne  
19. prosince 2016. 



7) Členům zastupitelstva byla předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 
2022 ze strany Hospice sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., na projekt „Když už medicína 
nemůže, tam Vám hospic pomůže“ – hospicová péče pro občany v roce 2022 ve výši  
3 000 Kč. 
ZO po projednání souhlasí s poskytnutím finanční podpory – daru ve výši 3 000 Kč 
Hospici sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. a zároveň souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 08/10/2021.  

 
8) Dodatek č. 21 a č. 22 - sběr, svoz a nakládání s odpady- FCC České Budějovice, s.r.o.  

 
Zastupitelstvo obce projednalo předložené dodatky č. 21 a č. 22 o poskytování služeb na 
likvidaci komunálního a tříděného odpadu od firmy FCC České Budějovice, s. r. o.  
Dodatek č. 21 upravuje cenu pro ukládání komunálních odpadů na skládku a množství 
uloženého odpadu pro rok 2022 .  
Dodatek č. 22 upravuje ceny za svoz a nakládání s komunálním odpadem, ceny za 
likvidaci tříděného odpadu (plast, papír, sklo), bioodpadu a oleje a tuky. Vzhledem 
k současnému ekonomickému vývoji a situaci na trhu odpadového hospodářství se od 
1.1.2022 navyšují ceny za poskytované služby o 7%.  
ZO po projednání schavaluje dodatky č. 21 a č. 22 a pověřuje starostu obce k jejich 
podpisu.  
Hlasování: PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Schváleno - usnesení č. 08/10/2021.  
 

9) ZO projednalo došlé žádosti o poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu obce na 
rok 2022:  
a) SDH Planá ve výši 60 000 Kč na úhradu nákupů vybavení – výstroje a výzbroje, 

doplnění vybavení sportovních družstev, nákup společenských a vycházkových oděvů, 
startovného na soutěžích, servnis požární techniky, zajištění kulturních a 
společenských akcí a dárkových košů. Důvodem navýšení dotace o 10 000 Kč je blížící 
se 100. výročí založení sboru.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2022 ve výši 60 000 Kč na výše uvedené 
náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. 

      Schváleno - usnesení č. 09-1/10/2021.  
 

b) SK Planá z. s. ve výši 180 000 Kč na provozování činnosti dětí, mládeže a dospělých 
v rámci sportovního klubu a organizace jednotlivých soutěží ve kterých družstva SK 
Planá z. s. nastupují, na provoz a údržbu sportovního zařízení, případně dalšího 
materiálního zajištění pro rozvoj dětí a mládeže.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2022 ve výši 180 000 Kč na výše 
uvedené náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. 

      Schváleno - usnesení č. 09-2/10/2021.  
 

c) Chyť a pusť, z. s. ve výši 10 000 Kč na rybářské závody, zarybnění – nákup ryb a na 
údržbu zeleně v okolí slepého ramene „stará řeka“. 
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2022 ve výši 10 000 Kč na výše uvedené 
náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. 

                  Schváleno - usnesení č. 09-3/10/2021.  
 

10) Starosta obce seznámil členy ZO se zprávou o činnosti zásahové jednotky SDH Planá za 
rok 2021 a s plánem požadavků a plánem činnosti pro rok 2022. Zprávu vypracoval velitel 
zásahové jednotky pan Ivan Bábsky.  
ZO bere zprávu na vědomí a požadavky na posílení akceschopnosti jednotky SDH 



Planá budou řešeny v rámci rozpočtu obce v roce 2022.  
 

11) Členům zastupitelstva byl předložen ke schválení návrh Darovací smlouvy č. 
SON/ODSH/217/21. Jedná se poskytnutí finančního daru od Jihočeského kraje, a to jako 
kompenzaci za přítomnost ochranného hlukového pásma Letiště České Budějovice ve výši 
477 565 Kč. Obec tento finanční dar použije k úhradě nákladů za nákup pozemků pro další 
rozvoj volnočasových a sportovních aktivit v obci.  
ZO po projednání souhlasí se zněním darovací smlouvy a pověřuje starostu obce 
k jejímu podpisu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 11/10/2021.  
 

12) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 20/2021 ze dne 22. října 2021. 
Rozpočtové opatření č. 21/2021 ze dne 8. listopadu 2021. 
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  

 
13)  Členům ZO byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh střednědobého 

rozpočtového výhledu na rok 2023, 2024, 2025. 
Návrh rozpočtu obce a návrh středněnového rozpočtového výhledu bude vyvěšen na 
úřední desce a současně také způsobem umožňující dálkový přístup a to nejméně po dobu 
15 dnů přede dnem jeho schvalování na zastupitelstvu obce.  
ZO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh 
střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2023, 2024, 2025.  
 

14) Informace starosty, místostarosty.  
 
- podána informace, že starosta podepsal Příkazní smlouvu č. 3100151 na zajišťování 

služeb týkajících se správy FVE Planá. Smluvní strany: Obec Planá - příkazce, TERMS 
a.s. - příkazník.  

 
- podána informace, že starosta podepsal Smlouvu o poskytnutí dotace 

SDO/OEZI/2104/21, reg. č. 425-01-003/21. Jedná se o poskytnutí investiční dotace 
z dotačního programu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Územní plán obce 
Planá“. Výše dotace 179 927 Kč.  

       ZO bere informace na vědomí.  
 

15) Různé  
 
- Starosta informoval členy zastupitelstva o jednání ve věci zařazení záměru vybudování 

„MŠ Planá“do strategického rámce MAP ORP České Budějovice(2021-2027). 
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s podáním žádosti zařazení záměru 
vybudování MŠ Planá do strategického rámce MAP ORP České Budějovice s tím, 
že případná školka bude detašovaným pracovištěm existující MŠ Boršov nad 
Vltavou.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-1/10/2021 
 

- Členům zastupitelstva byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 
1707 o výměře 16 260 m² v k. ú. Planá u Českých Budějovic a par. č. 1834 o výměře 
11 122 m² v k. ú. Homole. Kupní smlouva vyplývá z uzavřené Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě (majetková dispozice byla schválena ZO dne 29. 7. 2019 usnesením č. 
09/05/2019 a znění smlouvy schváleno ZO dne 12. 08. 2019 usnesením č. 07-
01/06/2019,prodloužení schváleno usnesením č. 09/06/2021 ze dne 9. 08. 2021).  
Obec touto smlouvou prodává výše uvedené pozemky do vlastnictví firmy PARK 
AIRPORT s. r. o. Kupní cena ve výši 17 250 660 Kč bude kupujícím uhrazena na účet 



obce do 60-ti dnů od podpisu smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem majetku 
hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zněním kupní smlouvy a pověřuje 
starostu k jejímu podpisu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-2/10/2021  
 

- Místostarostka předložila členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 
22/2021 ze dne 30. listopadu 2021.  
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2021 ze dne 30. listopadu 2021.  
Schválené rozpočtové opatření je přílohou zápisu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-3/10/2021.      
    

- Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo cenovou nabídku od Ing. Františka 
Stránského – ATELIER SIS na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DÚSP/DZS stavby „Rekonstrukce MK 3c ke mlýnu“ v celkové ceně 198 281 Kč 
bez DPH.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-4/10/2021.         

 
- Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo odstoupení od Smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021, číslo 
smlouvy SDO/OREG/418/21 z důvodu, že vybraný dodavatel není schopný zakázku 
„Oprava a pořízení nových dveří kaple v obci Planá“ zrealizovat v termínu do 31. 12. 
2021. Dotace, která byla obci poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 
121 000 Kč bude vrácena na účet poskytovatele – Jihočeský kraj.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-5/10/2021.         
 

- Starosta předložil členům ZO návrh dodatku ke Smlouvě o spolupráci ze dne 30. 7. 
2015 k projektu „Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, 
Planá“.  
Obsahem dodatku je vymezení práv a povinností smluvních stran (obcí Boršov nad 
Vltavou, Homole, Planá) k podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) a způsobu nastavení spolupráce po dokončení 
cyklostezky.  
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke Smlouvě o spolupráci ze dne 30. 7. 
2015 k projektu „Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, 
Homole, Planá“ a pověřuje starostu k podpisu dodatku.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-6/10/2021.  
        

- Starosta předložil členům ZO návrh dodatku ke Smlouvě o dílo „Cyklostezka na levém 
břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá“.  
Obsahem dodatku je úprava fakturace dle podmínek IPRÚ.  
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke Smlouvě o dílo„Cyklostezka na levém 
břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá“ a pověřuje starostu 
k podpisu dodatku.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-7/10/2021.  
 

- Starosta obce informoval zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci do programu 
Podpora a rozvoj regionů, ve kterém jsou vyhlašovány Výzvy Ministerstvem pro místní 
rozvoj, a to konkrétně v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora 
rozvoje regionů 2022.  
Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce MK 3c ke mlýnu“ by bylo vhodné podat do 



konkrétního dotačního titulu a to 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací, 
vzhledem k finanční náročnosti projektu. Výše dotace je 80% uznatelných nákladů 
projektu, maximálně 10 mil. Kč a 20% vlastní prostředky, přičemž do výše 85% může 
být spolufinancováno ještě z jiných dotačních zdrojů.  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do programu Podpora a rozvoj 
regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora rozvoje 
regionů 2022 do dotačního titulu 117D82110A Podpora obnovy místních 
komunikací.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 15-8/10/2021.  
 
 

Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
 
Zasedání ukončeno dne 30. 11. 2021 v 20,50 hodin. 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 30.11. 2021 – 06. 12. 2021 
 
Ověřovatelé zápisu: Martin Beran v. r.  
 
                                 Stanislav Mlnařík  v. r.  
 
 
Ing. Tomáš Pintér v. r., starosta obce 


