Z á p i s č. 3/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ
KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 03. 05. 2021 OD 18,00 HODIN
Přítomni: p. Balogh, p. Bábská, p. Beran, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková.
Omluveni: p. Mlnařík
Hosté: sl. Janečková, p. Sodomka
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Kontrola zápisu č. 2/2021 ze zasedání ZO.
4. Kupní smlouva na nemovitosti.
5. Účetní závěrka za rok 2020.
6. Závěrečný účet za rok 2020.
7. Rozpočtová opatření schválená starostou obce v roce 2021.
8. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
9. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2021.
10. Informace starosty, místostarosty.
11. Různé.
- Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
- Centrum Bazalka, o. p. s. – podpora 10. ročníku benefičního turnaje pro Bazalku.
- Cyklostezka.
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. Schönbauer.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 01/03/2021.
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.
Zastupitelstvo schválilo navržený program.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 02/03/2021.
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 2/2021 zasedání ZO dne 29. 03. 2021.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 03/03/2021.
4) Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh kupní smlouvy na koupi nemovitosti
(pozemku) uzavřenou mezi Obcí Boršov nad Vltavou, Obcí Homole, Obcí Planá (kupující)
a Obchodní korporací P Log CB, s. r. o. (prodávající). Jedná se o koupi pozemku p. č.
441/53 , ostatní plocha, o výměře 279 m² v k. ú. Homole. Kupní cena činí 1 000 Kč/m², tj.
celkem 279 000 Kč a bude rozdělena po ⅓ mezi obce Boršov nad Vltavou, Homole a
Planá. Obec uhradí 93 000 Kč.
ZO po projednání souhlasí s koupí pozemku p. č. 441/53 o výměře 279 m² za cenu
279 000 Kč a její rozdělení na třetiny mezi obce Boršov nad Vltavou, Homole, Planá.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 04/03/2021.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za účetní období 2020 sestavenou
ke dni 31. 12. 2020. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 05/03/2021.

6) Místostarostka seznámila členy zastupitelstva se závěrečným účtem obce za rok 2020
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Závěrečný účet byl vyvěšen na
úřední desce od 15. dubna 2021 do 3. května 2021 a současně také zveřejněn na
internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 06/03/2021.
7) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018
schválil starosta obce:
Rozpočtové opatření č. 4/2021 ze dne 29. března 2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 ze dne 21. dubna 2021
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.
8) Členové zastupitelstva obce byli seznámeni se žádostí Svazku obcí Blanský les - podhůří
a s návrhem smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na pořízení komposterů a
štěpkovače pro 12 členských obcí svazku DSO Blanský les - podhůří. Návratná finanční
výpomoc ve výši 500 000 Kč bude poskytnuta jednorázově a časově bude využita
nejpozději do 31. 12. 2022.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci
v částce 500 000,-- Kč DSO Blanský les – podhůří na pořízení kompostérů a
štěpkovače, schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 08/03/2021.
9) Místostarostka předložila členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2021
ze dne 3. května 2021. Rozpočtové opatření se týká úpravy výdajů ve výši 590 000 Kč
(finanční výpomoc na pořízení kompostérů a štěpkovače + příspěvku DSO – podíl obce na
pořízení kompostérů a štěpkovače).
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 ze dne 3. května 2021 a je
přílohou zápisu.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 09/03/2021.
10) Informace starosty, místostarosty.
-

podána informace, že na základě předloženého vyúčtování plnění závazku veřejné
služby v přepravě cestujících za rok 2020, doplatila obec kompenzaci za autobusy
MHD ve výši 106 554 Kč (celkové náklady obce za rok 2020 – 1 528 795 Kč).

-

podána informace, že obec obdrží dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje (dotační
program- Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury) na akci „Planá –
prodloužení vodovodu“ ve výši 600 000 Kč (požadované prostředky 1 225 000 Kč).

-

podána informace, že by se mohl, pokud to umožní situace uskutečnit odložený
14. ročník Setkání obcí Planá dne 26. 6. 2021 ve městě Planá nad Lužnicí. Následně
e-mailovou komunikací bylo dohodnuto, že se tato akce v letošním roce neuskuteční.

ZO bere poskytnuté informace na vědomí.
11) Různé
-

Venkovní terasa vedle klubovny hasičů
Znovu projednána možnost pronájmu venkovní terasy vedle klubovny hasičů pro

soukromé využití.
Diskuse – SDH Planá souhlasí, přístup na terasu (bez využití hlavního vchodu a prostor
u posilovny). Zájemcům podána informace, že dne 19. 4. 2021 byla oslovena firma
Schindler CZ, a.s. k předložení nabídky na instalaci čipového přístupového systému
výtahu.
Dále projednány otázky – využití terasy (léto, zima), zda by se jednalo o pronájem
krátkodobý či dlouhodobý, výše měsíčního nájmu.
Po ukončení diskuse rozhodlo ZO, že návrh bude projednán po předložení
nabídky firmy Schindler CZ, a.s.
-

Starosta obce předložil k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu. K úpravě stávající vyhlášky č. 3/2019 dochází z důvodu
dílčí novely zákona o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: PRO - 6, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.
Schváleno - usnesení č. 11-01/03/2021
Vydáním nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 dochází ke zrušení obecně
závazné yyhlášky Obce Planá č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 16.
12. 2019.

-

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo poskytnutí finančních prostředků
formou daru na podporu 10. ročníku benefičního turnaje pro BAZALKU (Centrum
BAZALKA, o. p. s.) ve výši 4 000,-- Kč.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 11-2/03/2021.

-

Cyklostezka
Starosta obce seznámil členy ZO s trasou umístění stavby Cyklostezka – levý břeh
Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá.
ZO bere na vědomí.
Starosta obce předložil členům ZO návrh geometrického plánu č. 487-29/2021 pro
rozdělení pozemku p. č. 528 v k. ú. Planá u Českých Budějovic. Pozemek je ve
vlastnictví soukromých osob a je zde plánováno vybudování veřejně prospěšné stavby
– Cyklostezky. Geometrickým plánem dochází k rozdělení tohoto pozemku na pozemek
p. č. 528/1 o výměře 265 m² a pozemek p. č. 528/2 o výměře 112 m².
Pozemek p. č. 528/1 o výměře 265 m² odkoupí od soukromých vlastníků Obec Planá a
pozemek p. č. 528/2 o výměře 112 m² odkoupí do svého podílového spoluvlastnictví
obce Boršov nad Vltavou, Homole a Planá, kdy každá obec odkoupí část tohoto
pozemku o velikosti ideální ⅓.
ZO po projednání schvaluje předložený geometrický plán a schvaluje odkoupení
pozemku p. č. 528/1 a odkoupení ideální ⅓ pozemku p. č. 528/2.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Schváleno - usnesení č. 11-3/03/2021.

Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.
Zasedání ukončeno dne 03. 05. 2021 v 20,25 hodin.
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 03.05. 2021 – 07.05.2021
Ověřovatelé zápisu: Ing. Simona Bábská v. r.
Jan Schönbauer v. r.
Ing. Tomáš Pintér v. r., starosta obce v. r.

