
Z á p i s  č. 7/2021 
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 

 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 06. 09. 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. Veřejná zakázka č. 2021003 – Obec Planá – Revitalizace veřejného prostranství na 

hřbitově. 
4. Sportovní areál Planá - podání žádosti o dotaci z Výzvy 11/2021 Regiony 2021 od  

Národní sportovní agentury. 
5. Kupní smlouva - pozemky 558/2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic a 441/58 v k . ú. 

Homole - Cyklostezka.  
6. Veřejná zakázka č. 2021004 - Vodohospodářské úpravy návesního prostoru - I. etapa.  

 
 

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. Bábská, p. Sodomková  
Hlasování:  PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/072021.  

 
2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.  

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/07/2021. 

 
3) Starosta seznámil členy ZO s protokolem o otevírání obálek veřejné zakázky č. 2021003 

„Obec Planá - Revitalizace veřejného prostranství na hřbitově“. Předmětem této zakázky  
je rekonstrukce prostranství hřbitova v obci Planá na pozemku p. č. 315 v k. ú. Planá u 
Českých Budějovic, součástí  je  i oprava stávající studny a dodávka  2 nových  laviček.     
Nabídka byla zaslána 3 firmám a zveřejněna na webových stránkách obce. Byly formálně 
hodnoceny tři podané nabídky. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč 
s DPH. Jako nejvýhodnější byla hodnocena nabídka firmy STAVING CB s. r. o., která 
rekonstrukci provede za cenu 1 011 276,38 Kč včetně DPH.  
ZO po projednání schvaluje, aby rekonstrukci provedla firma STAVING s. r. o. a 
pověřuje starostu obce k zajištění a podepsání Smlouvy o dílo.   

            Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/07/2021.  
 

4) Starosta informoval členy zastupitelstva obce, že Národní sportovní agentura v srpnu 
letošního roku zrušila dotační výzvu č. 13/2020 - Sportovní infrastruktura - Investice 10 mil. 
Kč - Program č. 162 52 regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, č. j. NSA-
0007/2020/D/5.  
V této výzvě měla obec podanou žádost o dotaci na projekt „Sportovní areál Planá“ 
(schváleno usnesením č. 15-2/09/2020 ze dne 21. 12.2020).  
Dále byli členové ZO seznámeni s podmínkami investičního programu Výzva 11/2021 
Regiony 2021 č. j. NSA21-007/2020/D/13.  
ZO v souladu s Plánem rozvoje sportu obce Planá a Plánem rozvoje obce Planá 2021-
2026 souhlasí s podáním žádosti o investiční dotaci fotbalových klubem SK Planá, z. s.   



na projekt „Sportovní areál Planá“ do této Výzvy 11/2021 REGIONY 2021 od Národní 
sportovní agentury a zároveň schvaluje závazek spolufinancování projektu v rámci 
rozpočtu obce za předpokladu získání dotace. Dle podmínek je povinná spoluúčast 
žadatele min. ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů.  
ZO po projednání souhlasí s podáním žádosti o investiční dotaci fotbalovým klubem 
SK Planá, z. s.  na projekt „Sportovní areál Planá“ do Výzvy č. 11/2021 Regiony 2021 
od Národní sportovní agentury a schvaluje závazek spolufinancování projektu 
v rámci rozpočtu obce za předpokladu získání dotace.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 04/07/2021.  

 
5) Členové zastupitelstva obce projednali uzavření Kupní smlouvy na nemovitosti (pozemky)  

mezi Obcí Boršov nad Vltavou (kupující č. 1), Obcí Homole (kupující č. 2), Obcí Planá 
(kupující č. 3) a prodávajícími vlastníky pozemků (seznam - neveřejná příloha zápisu). 
Předmětem smlouvy je pozemková parcela 441/58 o výměře 442 m² v k. ú. Homole a 
pozemková parcela č. 558/2 o výměře 112 m² v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
Jedná se o pozemky nacházející se na levém břehu řeky Vltavy ve směru jejího toku, kde  
kupující plánují vybudovat veřejně prospěšnou stavbu cyklostezky Boršov – Homole –
Planá. Podíl každého z kupujících bude stejný, a to o velikosti ideální ⅓ za cenu 300 
Kč/m².  
ZO po projednání schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu obce 
k jejímu podpisu.   
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 05/07/2021.  

 
6) Starosta seznámil členy ZO s protokolem o otevírání obálek veřejné zakázky č. 2021004 

„Vodohospodářské úpravy návesního prostoru - I. etapa“. Předmětem zakázky je přepojení 
stávající dešťové  kanalizace do nového kanalizačního potrubí.  
Nabídka byla zaslána 3 firmám a zveřejněna na webových stránkách obce.  
Byly formálně hodnoceny tři podané nabídky. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 
cena v Kč s DPH. Jako nejvýhodnější byla hodnocena nabídka firmy VKB stavby s. r. o., 
která úpravy provede za cenu 3 328 206,20 Kč včetně DPH.  
ZO po projednání schvaluje, aby vodohospodářské úpravy návesního prostoru  
provedla firma VKB stavby s. r. o. a pověřuje starostu obce k zajištění a podepsání 
Smlouvy o dílo.   

            Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 06/07/2021.  

 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
 
Zasedání ukončeno dne 06. 09. 2021 v 19,15 hodin. 
Zapsala: Růžena Sodomková  v. r. ve dnech 06.09. 2021 – 10. 09. 2021 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Simona Bábská v. r.  
 
                                 Růžena Sodomková v. r.  
 
 
Ing. Tomáš Pintér v. r., starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 


