
Z á p i s  č. 7/2020 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 12. 10. 2020 OD 18,00 HODIN 

 
Přítomni: p. Beran, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer 
Omluveni: p. Balogh, p. Bábská, p. Sodomková  
Hosté: p. Ing. Martina Gabrielová – České vodohospodářská s.r.o. 
 
Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 6/2020 ze zasedání ZO.  
4. Výběr dodavatele stavby „Kanalizace a vodovod Planá“. 
5. Dohoda o spolupráci – výstavba vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1469/343 v k.ú. Planá 

u Českých Budějovic.  
6. Pronájem vodovodu v majetku Obce Planá - záměr.  
7. Rozpočtová opatření schválené starostou obce v roce 2020.  
8. Aktualizace plánu investic pro rok 2021 – vodovod Čevak. 
9. Schválení podání žádosti o dotaci – Kanalizace Planá. 
10. Posunutí termínu předložení žádosti o evidenci a registraci akce Kanalizace Planá na MZe. 
11. Podpora urychlené dostavby středočeské dálnice D3 – připojení se k výzvě Zastupitelstva 

Jihočeského kraje. 
12. Žádost o zřízení služebnosti inženýrské sítě – akce: Planá u Českých Budějovic – kabelové 

vedení STARNET – napojení lokality na vysokorychlostní optickou síť. 
13. Informace starosty, místostarosty.   

- Informace o provedené kontrole Krajského úřadu z dílčího přezkumu hospodaření obce 
za rok 2020. 

- Informace o provedené kontrole OSSZ České Budějovice při plnění povinností 
zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v důchodovém 
pojištění.  

- Informace o vydání rozhodnutí o odstranění černé stavby tůně a oplocení. 
- Informace o aktualizaci projektu cyklostezky Levý břeh Vltavy – ukončení trasy v obci 

Planá a zpracování dohod pro souhlas s užitím pozemku (Petrlíkovi, Rottnerová). 
- Informace o novém návrhu ÚCL o opatření obecné povahy – ochranné hlukové pásmo 

letiště České Budějovice. 
14. Různé. 

- Žádost o finanční prostředky pro rok 2021 – Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené seniory o.p.s. 

- Nabídkové řízení – „TDS a BOZP – Kanalizace a vodovod Planá.  
 

1) Starosta obce Ing. Pintér, zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že 
jsou přítomni 4 členové 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. Beran. 
Hlasování:  PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/07/2020.  

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

doplněním bodu před bod 9 navrženého programu – Schválení podání žádosti o dotaci – 
Kanalizace Planá (nově bod č. 9) dále program beze změny.  
Zastupitelstvo schválilo navrženou změnu a program se změnou oproti zveřejnění. 
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/07/2020. 
 

 



3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 6/2020 zasedání ZO dne 24.8.2020.  
            Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Schváleno - usnesení č. 03/07/2020.  
 

4) Zastupitelstvo obce Planá provedlo hodnocení nabídek veřejné zakázky „Kanalizace a 
vodovod Planá“ a posouzení splnění podmínek účasti jednotlivých účastníků zadávacího 
řízení a schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka HYDRO & KOV s.r.o., 
se sídlem Pražská 1333, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161 s nabídkovou cenou 24 444 444,- 
Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Kanalizace a vodovod 
Planá“ s vybraným účastníkem HYDRO & KOV s.r.o., se sídlem Pražská 1333, 379 01 
Třeboň, IČ: 27720161 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy mezi obcí Planá jako 
objednatelem a vybraným účastníkem HYDRO & KOV s.r.o. jako zhotovitelem, a to po 
uplynutí lhůty pro podání námitek. 
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 04/07/2020. 
 

5) Členům ZO byla předložena Dohoda o spolupráci mezi APEX pro gaming a.s., Obec Planá 
a Česká republika – Generální ředitelství cel o umožnění vybudování vodovodní přípojky  
na parcele č. 1469/343 v k.ú. Planá u Českých Budějovic v délce 86 m pro napojení 
budovy bez č.p. a č.e. – stavba pro administrativu na pozemku parcela č. 1469/250 v k.ú. 
Planá u Českách Budějovic a obci Planá, s tím že umístění a provozování bude zřízeno 
formou věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. A dále o majetkovém vypořádání 
mezi  subjekty APEX pro gaming s.r.o. a Česká republika – Generální ředitelství cel 
poměrnou částí výdajů spojených se stavbou vodovodu ve výši 250 000,-Kč. 
ZO po projednání souhlasí s návrhem dohody a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu. 
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 05/07/2020.  
   

6) ZO bylo informováno, že se blíží vypršení smlouvy s ČEVAK (31.12.2020) o provozování 
vodovodu, a tak ZO v předstihu projednalo možnosti dalšího provozování vodovodu ve 
vlastnictví obce. Po projednání a diskusi nad možnostmi, se ZO jednomyslně přiklonilo  
k záměru na pokračování a prodloužení smlouvy formou dodatku, kterým se prodlouží 
platnost smlouvy dle par. 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  
ZO souhlasí se zvěřejněním záměru uzavřít dodatek ke smlouvě se současným 
správcem ČEVAK a.s.  
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 06/07/2020.  

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

schválil:  
Rozpočtové opatření č. 14/2020 ze dne 28. srpna 2020 
Rozpočtové opatření č. 15/2020 ze dne  7. září 2020 
Rozpočtové opatření č. 16/2020 ze dne 21. září 2020 
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  
 

8) Starosta obce předložil členům ZO ke schválení aktualizovaný plán investic pro rok 2021. 
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 2021 je návrh na investici ve 
výši 2 mil. Kč na prodloužení vodovodního řadu PE 90 na parc. č. 383 v k.ú. Planá u 
Českých Budějovic. Dále pak návrh obsahuje položku na výměnu ovládacích armatur, 
doplnění hydrantů ve výši 100 tis. Kč.  
Poslední položkou návrhu je vybudování nového odkanalizování obce gravitační 
splaškovou kanalizací v hodnotě 24 mil. Kč.    
 



ZO po projednání schvaluje aktualizovaný plán investic na rok 2021 
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 08/07/2020.  
 

9) Starosta obce předložil členům ZO možnosti financování projektu nové kanalizace a 
rozšíření vodovodu v obci Planá a navrhnul, aby se obec pokusila získat finance na 
realizaci investice ze zdrojů MZe z programu 129 300 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“.  
ZO Planá schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „ Kanalizace Planá“ z programu 
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II“ 
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 09/07/2020.  
 

10) Starosta obce informoval členy ZO o nutnosti prodloužení termínu předložení „Žádosti o 
evidenci a registraci akce“ na MZe na akci „Kanalizace Planá“.  
ZO Planá pověřuje starostu obce k vytvoření a zaslání na MZe žádost o posunutí 
termínu předložení Žádosti o evidenci a registraci akce.  
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 10/07/2020.  
 

11) Starosta obce informoval a předložil zastupitelům obce Planá žádost Zastupitelstva 
Jihočeského kraje k připojení se k výzvě na podporu urychlené dostavby středočeské 
dálnice D3.  
ZO Planá se k výzvě připojuje a vyzývá premiéra Andreje Babiše a vládu České 
republiky, aby pokračovali na přípravě dálnice D3 z Prahy na hranici Jihočeského 
kraje v trase a termínech, které již dříve schválila, tj. v rozsahu staveb dálnice D3 
Praha (D0) – Jílové – Hostěradice – Václavice – Voračovice – Nová Hospoda (D3) a 
v termínu uvedení do provozu v roce 2028.  
ZO pověřuje starostu obce k předání tohoto usnesení a připojení se k výzvě 
hejtmance Jihočeského kraje.  
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 11/07/2020.  
 

12) Členům zastupitelstva byla předložena žádost o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 
současně ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 20200929. 
Smluvní strany: STARNET s.r.o. – oprávněná a Obec Planá – obtížený. Věcné břemeno se 
zřizuje na pozemku 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, 1633 v k.ú. Planá u 
Českých Budějovic, obec Planá a okres České Budějovice, LV č. 1. 
Skutečná plocha dotčených pozemků činí 923 m2.  
Zřízení služebnosti spočívá ve zřizování, provozování a udržování vedení komunikační sítě 
– napojení lokality na vysokorychlostní optickou síť. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu, ale za předpokladu dohody na budoucím cenovém zvýhodnění tarifů pro 
trvale žijící občany a pověřuje starostu obce k přípravě podmínek této dohody. 
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 12/07/2020.  

 
13)  Informace starosty, místostarosty.  

 
- podána informace, že dne 31.8.2020 v návaznosti na ustanovení § 42, §53 (týká se 

DSO) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo 
vykonáno dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Planá, IČO: 00581852. 
Kontrolu provedl Krajský úřad Jihčeský kraj, Odbor ekonomický, Oddělení přezkumu a 
metodiky hospodaření obcí, přezkoumání vykonala kontrolorka Ing. Květa Vaněčková. 



 
 
a)Výsledek dílčího přezkoumání – nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 
§ 10 odst. 3  písm. a), b), c) zákona 420/2004 Sb. 
 
b)Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření územního celku za předchozí roky – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.  
 

- podána informace, že v září proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení 
České Budějovice u zaměstnavatele Obec Planá, Planá 59, 370 01 České Budějovice. 
Kontrola byla za období 2017 až 2020 a týkala se:  
1) Plnění povinností v nemocenském pojištění 
2) Plnění povinností v oblasti pojistného 
3) Plnění povinností v důchodovém pojištění 
Nebyly zjištěny nedostatky.   

 
- podána informace, že bylo Stavebním úřadem České Budějovice vydáno Rozhodnutí 

nařízení odstranění stavby – terénní úpravy (tůň) a oplocení, Planá (dále jen "stavba") 
na pozemku parc. č. 49/1, 50/1, 357/1 v katastrálním území Planá u Českých 
Budějovic, jejímž vlastníkem je Obec Planá, IČO 00581852, Planá 59, 370 01 České 
Budějovice 1 (dále jen "vlastník"), je prováděna nebo provedena bez rozhodnutí nebo 
opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním a 
na základě tohoto zjištění: Podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona nařizuje 
vlastníkovi odstranění stavby.  

 
- podána informace, že po jednání s majiteli pozemků (Petrlíkovi, Rottnerová) byl 

přepracován a upraven konec trasy cyklostezky Levý břeh Vltavy. Posledních 150 m 
trasy před napojením na místní komunikaci Ke mlýnu bude dočasně štěrkových a to 
buď po dobu udržitelnosti projektu a nebo do doby možného napojení konce trasy na 
připravované budoucí ZTV Petrlíkovi. V projektu se tak nebude jednat o uznatelný 
náklad pro dotační tituly, z kterých bude sdružení obcí Planá/Homole/Boršov nad 
Vltavou moci žádat o finanční podporu. Současně starosta zadal vypracovat smlouvy  
k této dohodě, které jsou nyní u protistran k vyjádření. 
 

- podána informace o novém návrhu ÚCL ohledně ochranného hlukového pásma letiště 
České Budějovice. Novým záměrem ÚCL je vydání opatření obecné povahy, kdy dojde 
ke zrušení nyní platného OOP bez náhrady. Starosta současně informoval a 
interpretoval stanoviska KHS k danému záměru a jejich názor včetně argumentace 
UCL.  

ZO bere poskytnuté informace na vědomí.  
 

14)  Různé  
 

- Členům zastupitelstva byla předložena žádost o finanční prostředky pro rok 2021 ze 
strany Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., na dar na nákup 
či opravy kompenzačních pomůcek ve výši 4 000,-- Kč.  
ZO po projednání souhlasí s poskytnutím finanční podpory – daru ve výši 4 000,-- 
Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory na rok 2021 a zároveň 
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a pověřuje starostu k podpisu této 
smlouvy.  
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 14-1/07/2020 
 
 
 
 
 



- ZO projednalo a následně schválilo návrh na zadání veřejné zakázky – služby - 
TDS A BOZP – KANALIZACE A VODOVOD PLANÁ. Předpokládaná hodnota služeb 
je ------------------ Kč včetně DPH.  
Při zadávání zakázky bude postupováno dle směrnice upravující postup při zadávání 
veřejných zakázek. 
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 14-2/07/2020. 

 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
Zasedání ukončeno dne 12. 10. 2020 v 20,30 hodin. 
 
Zapsal: Ing. Tomáš Pintér v. r.  ve dnech 12. 10. 2020 - 13. 10. 2020  
 
Ověřovatelé zápisu: Martin Beran  v. r.  
 
                                 Stanislav Mlnařík  v. r.  
 
Ing. Tomáš Pintér, starosta obce v. r.  


