
Z á p i s  č. 9/2020 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 21. 12. 2020 OD 18,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 8/2020 ze zasedání ZO.  
4. Smlouva o obstarání správy, provozování a o nájmu vodohospodářského majetku obce 

Planá – dodatek č. 2. 
5. Plán rozvoje obce Planá na roky 2021 – 2026. 
6. Rozpočet obce na rok 2021. 
7. Rozpočtový výhled na rok 2022, 2023, 2024. 
8. Inventarizace obce k 31.12. 2020. 
9. Rozpočtová opatření schválená starostou obce v roce 2020. 
10. Příkazní smlouva – vypracování žádosti o dotaci a zpracování závěrečného vyúčtování pro 

akci „Vodovod Planá“.  
11. Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021.  
12. Dodatek č. 18 ke smlouvě o službách – sběr, svoz a nakládání s odpady – FCC České 

Budějovice.  
13. Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. – příspěvek na činnost sdružení.  
14. Informace starosty, místostarosty. 
15. Různé. 

- Servisní smlouva od Super creation s.r.o. na provozování internetové aplikace „webové 
stránky obecplana.cz 

- Sportovní areál Planá – podání žádosti o dotaci z Výzva 13/2020 od Národní sportovní 
agentury.  

- Nabídka ateliéru A8000 s.r.o. na vypracování projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení – projektové řešení návsi dle urbanistické studie 9/2020. 

- Nabídka invetsiční skupiny BIDLI na krátkodobé či dlouhodobé investice obce.  
- Schválení záměru – směna pozemků. 
- Nabídky G-PROJECT s.r.o. a Michaela Vrábková – Projektový manažer na zajištění 

podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní areál Planá“ z NSA – Výzva 13/2020.  
 

 
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. Pintér 

            – ověřovatelé zápisu – p. Mlnařík, p. Schönbauer 
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/09/2020.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.  

Zastupitelstvo schválilo navržený program. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/09/2020. 

 
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 8/2020 zasedání ZO dne 16.11.2020.  

            Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/09/2020.  
 



4) Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním Dodatku č. 2  Dohody o úplném znění 
smlouvy o obstarání správy, provozování a o nájmu vodohospodářského majetku obce 
Planá. Uzavřením dodatku dojde k prodloužení platnosti původní smlouvy o dva roky do 
31. 12. 2022 s možným automatickým prodloužením o jeden kalendářní rok. Předmětem 
prodloužení pronájmu je vododohospodářský majetek – rozvodná vodovodní síť.  
ZO po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 a pověřuje starostu k jeho 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 04/09/2020. 
 

5) Starosta předložil členům zastupitelstva Plán rozvoje obce na roky 2021 – 2026.  
Plán rozvoje je základním plánovacím dokumentem obce, jehož tvorba je zakotvena 
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, který 
formuluje představy a budoucnost obce. Plán rozvoje obce se zpracovává na období 6 let, 
během nichž může být upravován a doplňován v závislosti na prioritách a potřebách obce.  
Aktuální verze je k dispozici na webových stránkách obce v sekci „strategické dokumenty 
obce“.  

            Zastupitelstvo po projednání schvaluje Plán rozvoje obce na roky 2021 – 2026. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 05/09/2020. 
 

6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2020, který byl vyvěšen na 
úřední desce a v elektronické podobě od 19. 11. 2020 do 21. 12. 2020. K návrhru rozpočtu 
nebyly podány žádné připomínky.  
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako přebytkový s příjmy 17 318 000 Kč, 
výdaji 16 118 000 Kč. Přebytek ve výši 1 200 000 Kč bude použit na investici do 
podílových fondů. Členění rozpočtu dle paragrafů a položek – příloha č. 1 zápisu.  
Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 06/09/2020. 

 
7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022, 

2023, 2024, který byl vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě od 19. 11. 2020 do 
21. 12. 2020. K návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022, 2023, 2024 
nebyly podány žádné připomínky. 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022, 2023, 
2024 ( příloha č. 2 zápisu). Tímto se ruší původní střednědobý rozpočtový výhled na 
rok 2021, 2022, 2023. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 07/09/2020.  
   

8) Starosta obce Ing. Tomáš Pintér vydal příkaz k provedení inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2020 a seznámil členy zastupitelstva se složením 
inventarizačních komisí. Složení komisí je přílohou č. 3 zápisu.  
Zastupitelstvo schvaluje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
obce ke dni 31. 12. 2020 a souhlasí se složením inventarizačních komisí. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 08/09/2020.  
  

9) Starosta informoval členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 schválil:  
Rozpočtové opatření č. 20/2020 ze dne 7. prosince 2020 
Rozpočtové opatření č. 21/2020 ze dne 18. prosince 2020 
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  
 

10) Členům ZO byla předložena ke schválení Příkazní smlouva na zajištění podání žádosti  
o dotaci na akci „Vodovod Planá“ z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 2021 včetně zpracování závěrečného 
vyúčtování poskytnuté dotace po realizaci akce. Smluvní strany: Obec Planá (příkazce) a 
Ing. Alena Reischlová (příkazník). Odměna za provedené práce je celkem 20 000 Kč.  



Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy a pověřuje starostu obce 
k jejímu podpisu. 
Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 10/09/2020.  

 
11) Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh Smlouvy o závazku veřejné služby 

v přepravě cestujících na rok 2021. Dopravce navrhuje zvýšení ceny za přepravní jednotku 
o 0,63 Kč na 46,69 Kč/km, rozsah přepravy (počet linek) zůstává stejný, jako v letošním 
roce. Celková úhrada obce dle smlouvy má činit 1 438 846 Kč.  
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o závazku 
veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2021 a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 11/09/2020.  

 
12) Zastupitelstvo obce projednalo předložený Dodatek č. 18 smlouvy o poskytování služeb na 

likvidaci komunálního a tříděného odpadu od firmy FCC České Budějovice, s. r. o.. 
Vzhledem k současnému ekonomickému vývoji a situaci na trhu odpadového hospodářství 
se od 1. 1. 2021 navyšují o cca 3% ceny za poskytované služby. Celkové navýšení pro 
obec za rok cca 4 500 Kč za svoz komunálního odpadu a cca 5 500 Kč u tříděného odpadu 
a bioodpadu.  
Zastupitelstvo souhlasí, aby navýšení bylo hrazeno z rozpočtu obce a cena za 
likvidaci komunálních odpadů pro občany na rok 2021 zůstala ve stávající výši.  
Zastupitelstvo pro projednání schvaluje dodatek č. 18 a pověřuje starostu obce 
k jeho podpisu.  
Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 12/09/2020.  
 

13)  Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo poskytnutí finančních prostředků 
v roce 2021 formou daru na činnost Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s. ve výši 
2 000 Kč. 
Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 13/09/2020.  

 
14) Informace starosty, místostarosty.  

 
- podána informace, že Ministerstvem pro místní rozvoj byla provedena veřejnosprávní 

kontrola (přezkoumání finančních a majetkových operací) a dodržení podmínek pro 
čerpaní dotace na rok 2016 - akce s názvem Kaple Nejsvětější Trojice Planá, ev. číslo 
117D815004081. Výsledek kontroly – kontrolovaná osoba realizovala akci 
v souladu s podmínkami Rozhodnutí v rámci podprogramu Podpory obnovy a 
rozvoje venkova a Zásadami podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016, 
které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí.  
 

- podána informace, že společný projekt obcí DSO Blanský les – podhůří – III. etapa 
v rámci výzvy OPŽP na pořízení domácích kompostérů (+ štěpkovače) byl schválen 
k financování. V rámci 68. shromáždění starostů DSO na Včelné dne 15. prosince 2020 
byla vybrána firma pro realizaci VŘ na dodavatele. Kompostéry snad budou k dispozici 
na „kompostovací“ sezónu 2021. 

 
- podána informace, že se starosta zúčastnil komise na otevírání obálek veřejné zakázky 

malého rozsahu – Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, 
Planá;projektová a inženýrská činnost pro SP. Komise před výberem a rozhodnutím 
čeká na doplnění podkladů jednoho z uchazečů.     

 
- Zastupitelům byla podána informace, že byly zpracovány a podány žádosti o dotace 

z Jihočeské kraje POV – Oprava vstupních dveří v kapli; a dotace z MMR z Programu 
rozvoje venkova  - workoutové hřiště a střídačky.       



 
ZO bere poskytnuté informace na vědomí.  

15)  Různé  
 

- Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh Servisní smlouvy (SLA) od firmy 
Super creation s.r.o. na poskytování služeb – technické zajišťování provozování 
internetové aplikace s názvem „webové stránky obecplana.cz“. Odměna za zajišťování 
je sjednána ve výši 300 Kč bez DPH/měsíc za provozování internetové aplikace a fixní 
odměna ve výši 2 000 Kč bez DPH/měsíc  za poskytování technické podpory.  
Zastupitelstvo po projednání schvaluje návrh servisní smlouvy (SLA) a pověřuje 
starostu k jejímu podpisu.  
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2. 
Schváleno - usnesení č. 15-1/09/2020 

 
- Členové ZO projednali aktuální stav projektu „Sportovní areál Planá“, kdy byla 

projektanty předána kompletní dokumentace stavby včetně rozpočtu akce.  
Dále byli členové ZO informováni o stavu stavebního řízení (zahájeno stavební řízení)  
a záměru investice do rozvoje sportovního areálu Planá. Členové ZO byli seznámeni  
s podmínkami investičního programu Výzva 13/2020 od Národní sportovní agentury, 
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč; Program č. 162 52 regionální 
sportovní infrastruktura 2020 – 2024 (č.j.: NSA-0007/2020/D/5). ZO v souladu s Plánem 
rozvoje sportu obce Planá a Plánem rozvoje obce Planá 2021 – 2026 souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Sportovní areál Planá“ do této Výzvy. Dle 
podmínek je povinná spoluúčast žadatele min. 30 % celkových způsobilých výdajů.  
ZO po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Sportovní areál 
Planá“ do Výzvy 13/2020 od Národní sportovní agentury.  
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno – usnesení č. 15-2/09/2020. 

- Členům zastupitelstva byla předložena nabídka ateliéru A8000 s.r.o. na pokračování a 
vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení – 
projektové řešení návsi dle urbanistické studie z 09/2020 bez řešení objektů č.p.7 a 
č.p.35. Nabídková cena ve výši 450 000 Kč bez DPH. Starosta k tématu informoval 
zastupitele, že se zúčastnil schůzky a jednání na Magistrátu města České Budějovice s 
představením operačních programů v novém programovém období 2021-2027, a to 
zejména z hlediska podporovatelných aktivit a možnosti zapojení projektů obcí do 
realizace strategie na území ITI českobudějovické aglomerace. Právě úpravy veřejných 
prostranství je jeden z podporovaných opatření a pro jeho zařazení do strategie ITI je 
třeba urychleně řešit a získat potřebná stavební povolení.                                            
ZO po projednání celé problematiky řešení veřejného prostranství návsi souhlasí 
s jeho dalším dopracováním. Na základě informací, ale pověřuje starostu obce 
k zjištění nabídek projektových prací návsi včetně stupně pro provedení stavby a 
to variantně včetně nabídky na projektové práce objektu č.p. 35 se záměrem  
řešení nové školky na místě stávajícího objektu č.p. 35.                             
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.                                        
Schváleno – usnesení č. 15-3/09/2020. 

 
- Členům zastupitelstva byla předložena k projednání nabídka investiční skupiny BIDLI 

na investování volných finančních prostředků na obecních účtech. Nabídka byla 
strukturována na rozložení obecních investic v krátkodobém (1rok) a dlouhodobém (3+ 
roku) horizontu do developerského projektu v Praze.  
ZO pro projednání a s ohledem na budoucí investiční projekty obce a potřebu 
kofinancování vlastními zdroji, nabídku neschvaluje.   
Hlasování: PRO - 0, PROTI - 6, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno (nesouhlas) – usnesení č. 15-4/09/2020. 
 



- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o budoucí směnné smlouvě – 
směna části pozemků parc. č. 370/8 (trvalý travní porost) o výměře 945 m² a 370/10 
(trvalý travní porost) o výměře 182 m² (pozemky v majetku obce) za část pozemku 
413/52 m² vše v k. ú. Planá u Českých Budějovic. Jedná se o přibližnou výměru 305 
m². Přesné vymezení příšlušné části směňovaných pozemků bude provedeno 
geometrickým plánem, rozdíl ve výměrách přibližně 325 m² nebude doplácen.  
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se záměrem směny těchto parcel a 
záměr bude vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu 15 dní a ZO na příštím 
zasedání rozhodne o této záležitosti. 
Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno – usnesení č. 15-5/09/2020. 
 

- Členům zastupitelstva byly předloženy nabídky firmy G-PROJECT, s.r.o.(IČ: 26064928) 
a Michaela Vrábková – projektový manažer (IČ: 04381289) na zajištění služeb za 
zpracování žádosti o dotaci (včetně povinných příloh) a následného řízení realizace 
projektu včetně závěrečného vyhodnocení na projekt „Sportovní areál Planá“ z Výzvy 
13/2020 od Národní sportovní agentury.  
ZO pro projednání schvaluje spolupráci a uzavření smlouvy s paní Michaela 
Vrábková – Projektový manažer na zajištění zpracování žádosti o dotaci z NSA na 
projekt „Sportovní areál Planá“.  
Hlasování: PRO - 6, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno – usnesení č. 15-6/09/2020. 

 
           
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
Zasedání ukončeno dne 21. 12. 2020 v 21:30 hodin. 
 
Zapsal: Ing. Tomáš Pintér v. r. ve dnech 21. 12. 2020 - 28. 12. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Mlnařík v. r.  
 
                                 Jan Schönbauer v. r.  
 
 
 
Ing. Tomáš Pintér v. r., starosta obce 


