
Z á p i s  č. 2/2019  
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 01. 04. 2019 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. Kontrola zápisu č. 1/2019 ze zasedání ZO.  
4. Cenové nabídky – Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2019001 – Planá – Rybářská chata.  
5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího služebnosti inženýrské 

sítě.  
6. Rozpočtová opatření schválená starostou obce na rok 2019.  
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na charitativní akci „Dubenský běh pro dobrou 

věc – 4. ročník.  
8. Informace starosty, místostarosty.  
9. Různé. 

- Nabídkové řízení – Oprava propustků.  
- Bezdrátový rozhlas a veřejné osvětlení cyklotrasy a doplnění světelných bodů do 

stávající sítě veřejného osvětlení.  
- Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod.   
- Dopis náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, Mgr. Jaromíra Nováka, 

 č. j.: KUJCK 33075/2019 ze dne 13. 3.2019 
- Návrh řešení dopravní obslužnosti – plánované vybudování ZTV Planá. 
- Doplnění mobiliáře – cyklotrasa do Českých Budějovic.  

 
 

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 p. Sodomková  

            – ověřovatelé zápisu – p. Balogh, p. Mlnařík. 
Hlasování:  PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/02/2019.  
 

2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.   
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/02/2019.  
 

3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 1/2019 zasedání ZO dne 18. 02. 2019.           
Hlasování: PRO - 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/02/2019.  

 
4) Zastupitelstvo obce posoudilo cenové nabídky na rekonstrukci rybářské chaty, po 

důkladném posouzení všech 3 nabídek byla vybrána firma 6KA střechy s. r. o, U Hada  
č. ev. 13, 370 05 České Budějovice, která provede rekonstrukci za cenu 1 310 780,05 Kč 
včetně DPH.  
ZO po projednání schvaluje, aby rekonstrukce rybářské chaty byla provedena firmou  
6KA střechy s. r. o, U Hada č. ev. 13, 370 05 České Budějovice a pověřuje starostu obce 
k zajištění a podpisu smlouvy o dílo.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/02/2019. 



 
5) Starosta předložil členům ZO návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 

odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě. Smluvní strany – APEX pro gaming a.s., – 
strana budoucí oprávněná a Obec Planá – strana budoucí strana povinná. Služebnost 
bude zřízena na pozemku p. č. 1469/343 v k. ú. Planá u Českých Budějovic, jedná se  
o služebnost v rámci realizace stavby vodovodní přípojky.  
Jednorázová náhrada ve výši 10 000 Kč.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 05/02/2019. 
  

6) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 4. března 2019. 
ZO bere rozpočtové opatření na vědomí a je přílohou zápisu.  

 
7)  Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek na charitativní akci 

„Dubenský běh pro dobrou věc“ – 4. ročník. Charitativní akci pořádá Nadační fond Základní 
školy a Mateřské školy Dubné dne 4. května 2019. Letos se poběží pro jedenáctiletého 
Matýska z Českých Budějovic, který má těžkou formu autismu spojenou se 
sebepoškozováním, finanční prostředky budou použity, jak pro Matýska, tak i pro další, 
takto nemocné děti, se kterými dochází do budějovického Auticentra, sdružující se rodiny 
s podobně postiženými dětmi.  
ZO po projednání souhlasí s poskytnutím finančního daru na tuto akci ve výši  
5 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.  
Hlasováni: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 07/02/2019. 

 
8)  Informace starosty, místostarosty.  

 
- podána informace, že sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 

dne 13. dubna 2019 a očkování psů se uskuteční 13. dubna 2019. Informace budou 
zveřejněny na úředních vývěskách obce a rozneseny do schránek občanům.  
 

- podána informace, o stanovení termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze 
strany Krajského úřadu, které se uskuteční dne 29. května 2019 na OÚ.  

 
- podána informace, že byl instalován na okna a dveře objektu multifunkčního domu 

hrotový systém proti ptactvu (pořizovací cena 9 300 Kč bez DPH)  
 
- podána informace, že byla objednána (již zrealizováno) oprava části komunikace u 

multifunkčního hřiště (cena 51 960,18 Kč bez DPH) a oprava komunikace u letiště 
(cena 42 757,16 Kč bez DPH).  

 
- podána informace, že bylo objednáno provedení regenerace fotbalového hřiště v Plané 

(cena 202 427 Kč bez DPH). 
 
- podána informace, že na Stavební úřad České Budějovice bylo odesláno vyjádření 

obce k podanému odvolání manželů Petrlíkových ve věci ZTV Plánský jez a vyjádření - 
požadavky obce k územnímu řízení na akci „Rozšíření účelové komunikace 
v opravnách v areálu letiště České Budějovice….“ v k. ú. Planá u Českých Budějovic -  
(vyjádření a požadavky obce budou uplatněny při vydávání stavebního povolení). 
 
ZO bere informace na vědomí.   

 
 



9)  Různé  
 

- ZO projednalo a následně schválilo návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
– stavební práce – OPRAVA PROPUSTKŮ Planá – podél silnice I/3 a MK IV. třídy 4d 
chodník Planá u letiště. Předpokládané pořizovací náklady --------------- Kč bez DPH. 
Při zadávání veřejné zakázky bude postupováno dle směrnice upravující postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 

                 Schváleno – usnesení č. 09-1/02/2019.  
 

- ZO bylo seznámeno se záměrem realizovat zřízení bezdrátového rozhlasu v obci a 
vybudování nového veřejného osvětlení cyklotrasy do Českých Budějovic a doplnění 
světelných bodů do stávající soustavy veřejného osvětlení.  
ZO pověřuje starostu, aby na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek 
malého rozsahu dle článku II. zajistil dodavatele na tyto akce.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

                 Schváleno – usnesení č. 09-2/02/2019.  
            

- ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod.  
Jedná se o smlouvu k napojení na kanalizační síť města České Budějovice.  
Smluvní strany: Statutární město České Budějovice (povinný), Obec Planá (oprávněný).  
ZO bere smlouvu na vědomí a požaduje doložení ceníku - kalkulace aktuální výši 
stočného ve statutárním městě České Budějovice. Po doložení bude návrh 
smlouvy znovu projednán.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

                 Schváleno – usnesení č. 09-3/02/2019.  
 

- ZO bylo seznámeno s dopisem náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, 
     Mgr. Jaromíra Nováka, č. j.: KUJCK 33075/2019 ze dne 13. 3.2019 na požadavky    
     starosty a zastupitelstva obce ohledně pozemků, dořešení majetkových vztahů, záměr    
     vybudování parkoviště pro kamiony atd.. 

ZO po projednání pověřuje starostu obce k dalšímu řešení požadavků obce vůči 
Jihočeskému kraji společně s právní kanceláří. ZO nadále požaduje vyřešení 
požadavků dle původního návrhu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

                 Schváleno – usnesení č. 09-3/02/2019.  
 

- ZO bylo seznámeno a vzalo na vědomí návrh řešení dopravní obslužnosti pro 
plánované vybudování nového ZTV na pozemku p. Petrlíka.  
  

- ZO se zabývalo doplněním mobiliáře (koše, zastřešený stůl s lavicí, vývěsky, směrovky 
apod.) na cyklotrasu do Českých Budějovic.  
ZO po projednání pověřuje starostu obce k objednání mobiliáře.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

                 Schváleno – usnesení č. 09-4/02/2019. 
 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
Skončeno: 20,30 hodin                                 Ověřovatelé zápisu:  
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.                                               Ladislav Balogh v. r.  
                                                                                                    Stanislav Mlnařík v. r.  
                                                                                                    

Ing. Tomáš Pintér v. r.  
starosta obce 


