Z á p i s č. 9/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ
KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 18. 10. 2021 OD 18,00 HODIN
Přítomni: p. Balogh, p. Bábská, p. Beran, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková.
Omluveni: p. Mlnařík.
Hosté: ---------------Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Kontrola zápisů ze zasedání ZO.
4. Žádost o poskytnutí daru + přihláška do spolku NAŠE ODPADKY, z. s.
5. Cyklostezka.
- Příkazní smlouva č. 14/2021 – výkon činností TDS.
- Příkazní smlouva č. 15/2021 – výkon činností koordinátora BOZP.
- Cenová nabídka – autorský dozor.
6. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
7. Kupní smlouva – pozemek 441/6 v k. ú. Homole – cyklostezka.
8. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – č. CB001030069963/003-PRO2.
9. Smlouva o zřízení služebnosti č. 20210319.
10. Rozpočtová opatření schválená starostou obce v roce 2021.
11. Informace starosty, místostarosty.
- Informace o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
- Informace o provedené kontrole Krajského úřadu – dílčí přezkum hospodaření obce za
rok 2021.
- Informace – Cyklostezka.
12. Různé.
- Žádost o finanční prostředky z ropočtu obce na rok 2022 – Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o. p. s.
- Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 – PREVENT 99 z. ú.
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 – Růžena Sodomková
– ověřovatelé zápisu – p. Balogh, p. Bábská.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 01/09/2021.
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 02/09/2021.
3) Provedena kontrola usnesení a zápisů č. 6/2021 mimořádné zasedání ZO ze dne 09. 08.
2021, č. 7/2021 mimořádné zasedání ZO ze dne 06. 09. 2021 a č. 8/2021 mimimořádné
zasedání ZO ze dne 06. 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 – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 03/09/2021.

4) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku vstupu obce Planá do nově vzniklého spolku NAŠE
ODPADKY, z. s. Cílem tohoto spolku je společný postup při nakládání s odpady a spolek
chce sdružit města a obce, aby v diskusi s úřady, ale také se svozovými firmami
postupovaly jednotně a koordinovaně. Zároveň ZO projednalo žádost tohoto spolku o
poskytnutí finančního daru ve výši 4 500 Kč na financování činností spolku ve prospěch
obcí a měst.
ZO po projednání nesouhlasí se vstupem Obce Planá do spolku NAŠE ODPADKY, z.
s. a nesouhlasí s poskytnutím finančního daru.
HLASOVÁNÍ: PRO – 0, PROTI – 6, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno (nesouhlas) - usnesení č. 04/09/2021.
5) Cyklostezka
-

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Příkazní smlouvu č. 14/2021 týkající se
výkonu činností TDS na akci „Cyklostezka na levém břehu Vltavy-Boršov nad Vltavou,
Homole , Planá“. Smluvní strany: Obec Boršov nad Vltavou, Obec Homole a Obec
Planá, jako příkazci a OTRUBA&PARTNER, s. r. o. Cena za provedení inženýrských
činností dle této smlouvy 188 760,-- Kč včetně DPH a bude rozdělena po ⅓ mezi
jednotlivé obce.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 05-1/09/2021.

-

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Příkazní smlouvu č. 15/2021 týkající se
výkonu činností koordinátora BOZP na akci „Cyklostezka na levém břehu Vltavy-Boršov
nad Vltavou, Homole , Planá“. Smluvní strany: Obec Boršov nad Vltavou, Obec Homole
a Obec Planá, jako příkazci a OTRUBA&PARTNER, s. r. o. Cena za provedení činností
dle této smlouvy 60 500 Kč včetně DPH a bude rozdělena po ⅓ mezi jednotlivé obce.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 05-2/09/2021.

-

Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku firmy Ing. František Stráský – Ateliér
SIS na zajištění autorského dozoru na akci „Cyklostezka na levém břehu Vltavy –
Boršov nad Vltavu, Homole, Planá“. Nabídka za výkon činnosti 600 Kč/hodina
(hodinová sazba).
ZO po projednání souhlasí se zajištění autorského dozoru firmou Ing. František
Stráský – Ateliér SIS.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 05-3/09/2021.

6) Členové zastupitelstva byli informováni, že od 1. 1. 2022 nebude možné používat systém
vybírání poplatku za likvidaci komunálního odpadu, jako tomu bylo doposud. Z tohoto
důvodu musí být vydána nová obecně závazná vyhlášky o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, ve které bude určena sazba poplatku na fyzickou osobu
přihlášenou v obci k trvalému pobytu nebo vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci a ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a
která je umístěná na území obce. Nebo vyhlášku o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku kapacity soustřeďovacích
prostředků na odpad).
ZO po projednání pověřilo starostu obce ke zjištění více informací k poplatku se
základem kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad.
Odloženo k projednání na další zasedání zastupitelstva obce.
7) Členové zastupitelstva obce projednali Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Boršov nad
Vltavou (kupující č. 1), Obcí Homole (kupující č. 2), Obcí Planá (kupující č. 3) a panem
Janem Píšou (prodávající). Předmětem smlouvy je koupě pozemkové parcely 441/6
(ostatní plocha) o výměře 184 m² v k. ú. Homole, jedná se o pozemek, který se nachází na

levém břehu řeky Vltavy ve směru jejího toku, kde kupující plánují vybudovat veřejně
prospěšnou stavbu cyklostezky Boršov – Homole –Planá. Kupní cena činí 200 Kč/m², tj.
celkem 36 800 Kč a bude rozdělena po ⅓ mezi jednotlivé obce. Obec uhradí 12 267 Kč.
ZO po projednání schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 07/09/2021.
8) Členům zastupitelstva byla předložena ke schválení Smlouva č.:CB-001030069963/003PRO2 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smluvní strany: EG.D, a.s. –
budoucí oprávněná a Obec Planá – budoucí povinná. Budoucí věcné břemeno bude
zřízeno na pozemku p. č. 1469/343, 1719 v k. ú. Planá u Českých Budějovic pro realizaci
stavby s názvem „Planá Sinop VN, TS a NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 2 000 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. 08/09/2021.
9) Členům zastupitelstva byla předložena ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 20210319. Smluvní strany: STARNET, s. r. o. – oprávněný, Obec Planá –
obtížený. Služebnost se zřizuje na pozemcích p. č. 1633, 1640, 1721, 678/5, 197/3, 270/3,
397/1, 678/4, 1489/11, 1489/14, 1489/15, 1489/16, 1719, 298/1, 347/1, 347/10, 370/1,
323/1, 323/5 v k. ú. Planá u Českých Budějovic po zrealizované stavbě komunikační sítě
v obci Planá. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
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. 09/09/2021.
10) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018
schválil starosta obce:
Rozpočtové opatření č. 14/2021 ze dne 16. srpna 2021.
Rozpočtové opatření č. 15/2021 ze dne 3. září 2021.
Rozpočtové opatření č. 16/2021 ze dne 20. září 2021.
Rozpočtové opatření č. 18/2021 ze dne 11. října 2021.
Rozpočtové opatření č. 19/2021 ze dne 13. října 2021.
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.
11) Informace starosty, místostarosty.
-

starostou obce podána informace, že byla uzavřena s manželi Petrlíkovými Smlouva o
budoucí darovací smlouvě. Týká se darování části pozemku p. č. 412/20 (cca 91,56 m²)
obci pro výstavbu komunikace.

-

podána informace, že dne 30. 8. 2021 bylo vykonáno dílčí přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021. Kontrolu provedl Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor ekonomický,
oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, přezkoumání vykonala kontrolorka
Jitka Luňáková. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

-

starostou obce podána informace, že byla zahájena stavba Cyklostezky na levém
břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá.
ZO bere informace na vědomí.

12) Různé
-

Členům zastupitelstva byla předložena žádost o finanční podporu (dar či příspěvek) na
rok 2022 z rozpočtu obce ze strany Jihočeského centra pro zdravotně postižené a
seniory o. p. s. na provoz půjčovny pomůcek.
ZO po projednání souhlasí s poskytnutím finanční podpory – daru ve výši 4 000
Kč na provoz půjčovny pomůcek Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a
seniory na rok 2022 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. 12-1/09/2021

-

Zastupitelstvo obce projednalo došlou žádost PREVENT 99 z. ú. o poskytnutí
finančních prostředků (dotace) ve výši 3 595 Kč na zajištění běžného provozu
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje z rozpočtu obce na rok 2022
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2022 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. 12-2/09/2021.

-

Zastupitelstvo obce projednalo konání kulturních a společenských akcí:
Návštěva Středověké Krčmy Písek – 30. 10. 2021.
Lampionový průvod – 17. 11. 2021.
Bowling – 4. 12. 2021.
Vánoční výtvarná dílna pro děti i rodiče – termín bude upřesněn.
Masopust - 19. února 2022.
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.
Zasedání ukončeno dne 18. 10. 2021 v 21,45 hodin.
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 18.10. 2021 – 22. 10. 2021
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Balogh v. r.
Simona Bábská v. r.
Ing. Tomáš Pintér v. r. , starosta obce

