
Z á p i s  č. 1/2019  
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 18. 02. 2019 OD 18,00 HODIN 

 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 8/2018 ze zasedání ZO.  
4. Česká telekomunikační infrastruktura – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 

pozemek p. č. 677/1.  
5. Žádost – návrh na výměnu pozemků.  
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: CB-1030049246/004.  
7. Návrh dodatku č. 16 smlouvy o poskytování služeb na likvidaci komunálního a tříděného 

odpadu.  
8. ČEVAK a.s. – vyúčtování nájemného za rok 2018.  
9. Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2018. 
10. Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2018 + hodnotící zpráva za rok 2018 k návrhu 

státního závěrečného účtu.  
11. Rozpočtová opatření schválená starostou obce na rok 2019. 
12. Oznámení – dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy na rok 

2019.  
13. Dotace + smlouva – Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci.  
14. Smlouvy o dílo – zpracování žádostí o dotace.  
15. Informace starosty, místostarosty.  
16. Různé. 

-  Účtový odpisový plán na rok 2019. 
-  Žádost o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje.  
-  Smlouva o provedení díla.  
-  Nabídkové řízení – Planá – Rybářská chata (rekonstrukce). 
-  Návrh rozpočtu na pořízení PD – dešťová kanalizace a retenční nádrž – průmyslová 

zóna – směr Homole.  
 

 

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. Bábská, p. Beran. 
Hlasování:  PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/01/2019.  
 

2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.   
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/01/2019  
 

3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 8/2018 zasedání ZO dne 17. 12. 2018.           
Hlasování: PRO - 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/01/2019.  
 
 
 
 



4) Starosta předložil členům ZO návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.  
Smluvní strany – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., – strana oprávněná a Obec 
Planá – strana povinná. Služebnost bude zřízena na pozemcích p. č. 677/1 a p. č. 
1469/362 v k. ú. Planá u Českých Budějovic, jedná se o služebnost v rámci akce Výstavba 
terminálu_letiště Planá_OK. 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. 04/01/2019. 
  

5) ZO bylo seznámeno s návrhem záměru výměny pozemku p. č. 105 o výměře 123 m² za 
pozemek p. č. 1720 o výměře 143 m² (v majetku obce) rozdíl ve výměře by byl doplacen 
dle dohodnuté ceny.  
ZO po projednání souhlasí s návrhem, za podmínky zachování 30 m² pro budoucí 
parkoviště elektromobil, dále zastupitelstvo navrhuje, aby výměna pozemků 
proběhla formou prodeje/koupě a navrhuje cenu 100 Kč/m².  
ZO pověřuje starostu obce k projednání podmínek výměny pozemků se žadatelem 
a na příštím zasedání bude tato záležitost znovu projednána.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 05/01/2019. 
 

6) Členům ZO předložena ke schválení Smlouva č.: 1030049346/004 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. Smluvní strany: Obec Planá – budoucí povinná a E. ON 
Distribuce, a.s. – budoucí oprávněná. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na pozemku 
par. číslo 270/6 v k. ú. Planá u Českých Budějovic po zrealizované stavbě s názvem „Planá 
letiště Apex, Truck – kabel NN za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE 0. 
Schváleno - usnesení č. 06/01/2019. 

 
7) ZO projednalo předložený návrh DODATKU č. 16 smlouvy o poskytování služeb na likvidaci 

komunálního a tříděného odpadu firmou FCC České Budějovice, s. r. o. od 1. 1. 2019 
ohledně zvýšení cen dopravy a prostojů u mobilních svozů velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu a poplatku za dotřiďování směsných plastů a to 2 000 Kč bez DPH 
za 1 tunu. Toto zvýšení je podmíněno tím, že na většinu vytříděného plastového odpadu 
není odbyt a tak se tyto plasty likvidují termickou cestou (spalováním), které tuto likvidaci 
prodražuje.  
ZO po projednání schvaluje dodatek č. 16 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 07/01/2019. 
 

8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Vyúčtování z provozování veřejného vodovodu 
za hospodářský rok 2018. Vyúčtování předložil obci provozovatel vodovodu – firma ČEVAK 
a. s. Finanční vypořádání za rok 2018 činí 0,-- Kč.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 08/01/2019. 
 

9) Místostarostka přeložila členům zastupitelstva zprávu hlavní inventarizační komise 
k provedení inventarizace majetku Obce Planá k 31. 12. 2018.  
ZO po projednání schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 
2018.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 09/01/2019. 
 
 
 
 



10)  Místostarostka informovala členy zastupitelstva s výsledkem hospodaření obce k 31. 12. 
2018.  
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2018    13 513 570,02 Kč 
Skutečné příjmy k 31. 12. 2018 (rozpočet 16 447 800) 18 067 440,08 Kč 
Skutečné výdaje k 31. 12. 2018 (rozpočet 14 803 800)      11 387 513,85 Kč  
Celkem běžné účty       14 290 869,25 Kč  
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018              14 327 709,25 Kč 
Hospodaření obce v roce 2018 skončilo přebytkem ve výši 6 679 926,23 (jedná se o 
celkové příjmy roku 2018 snížené o výdaje roku 2018, bez odečtení splátek úvěru). Dle 
výkazu zisku a ztráty byl v loňském roce vytvořen zisk ve výši 7 223 776,40 Kč.  
ZO bere na vědomí.  
 
ZO bylo seznámeno s vypracovanou hodnotící zprávou obce za rok 2018 k návrhu státního 
závěrečného účtu.  
ZO bere na vědomí.  
 

11) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 8. ledna 2019. 
Rozpočtové opatření č. 2/2019 ze dne 23. ledna 2019. 
Rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 7. února 2019.  
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  

 
12)  Místostarostka podala informaci, že obec v roce 2019 obdrží v rámci souhrnného 

dotačního vztahu příspěvek na výkon státní správy finanční prostředky ve výši 65 400 Kč.  
ZO bere na vědomí.  
 

13) Starosta obce informoval členy ZO, že podepsal Smlouvu o dílo, týkající se zhotovení 
potřebné dokumentace k podání a vypracování samotné žádosti o dotaci v rámci 
Operačního programu životního prostředí -3. 2. Zvýšit podíl materiálového a energetického 
využití odpadů (výzva č. 104), k projektu Rozšíření sběru separovaných odpadů – obec 
Planá.  
Smluvní strany – CTS corp., s.r. o. – zhotovitel, Obec Planá – objednavatel.  
Cena 120 000 Kč bez DPH.  Projekt se týká vytvoření nového sběrného místa na sběr 
separovaného odpadu + dokoupení kontejnerů na tento odpad + kontejnery na bioodpad, 
vybudování přístřešku a nákup štěpkovače.  
ZO po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci a souhlasí s předloženou 
smlouvou, která již byla starostou podepsána.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 13/01/2019. 

 
14)  Starosta obce informoval členy ZO, že podepsal Smlouvy o dílo (3), týkající se zpracování 

žádostí o poskytnutí dotací na rok 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  
Týká se projektů – výstavba dětského hřiště, opravy střechy kaple a opravy propustků. 
Cena za zpracování (kompletaci) elektronické a listinné žádosti je 5 000 Kč za jednu dotaci. 
Smluvní strany: Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. – zhotovitel, Obec 
Planá – objednatel.  V případě schválení dotace poskytovatelem bude zhotoviteli (MAS) 
zaplacena odměna ve výši -  20 000 Kč (dětské hřiště), 10 000 Kč (oprava střechy kaple) a 
částka 5 000 Kč (oprava propustků). V případě, že obec dotaci neobdrží, odměna nebude 
vyplacena.  
ZO po projednání souhlasí s předloženými smlouvami, které již byly starostou 
podepsány.  
Schváleno - usnesení č. 14/01/2019. 
 
 
 



15)  Informace starosty, místostarosty.  
 
- podána informace, že firma Schindler CZ, a.s. upravuje odměny za služby týkající se 

provozu výtahu v multifunkčním domě a to od roku 2019 – úprava ceny o 120 
Kč/čtvrtletí oproti roku 2018.  
 

- podána informace, že převod pozemků pod chodníkem, které jsou ve vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic (obec požádala o jejich převod do svého vlastnictví) dořeší 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.   

 
- podána informace o přeplněnosti linky č. 19 v ranním čase 7:08 v zastávkách v Plané 

děti mají problém se dostat do autobusu.  
 

ZO bere informace na vědomí.   
 

16)  Různé  
 
- Zastupitelstvo obce posoudilo a projednalo účetní odpisový plán majetku obce na rok 

2019.  
Zastupitelstvo po projednání schvaluje odpisový plán pro rok 2019.  

      Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
     Schváleno - usnesení č. 16-1/01/2019. 

 
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti do dotačního programu 

Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, opatření č. 2 – pořízení požární techniky a věcných prostředků, 
opravy požární techniky – projekt „Pořízení vybavení ke zvýšení akceschopnosti 
JSDHO Planá “. Jedná se o nákup ochranného oděvu a potřebného vybavení na 
odchyt nebezpečného bodavého hmyzu (ochranný oblek, rukavice, vysavač na hmyz, 
rojochyt ke snímání rojů ve výškách), požární příslušenství a výstroj na práci ve 
výškách (záchranářský nastavovací žebřík, polohovací pás, rukavice), ochranný 
pracovní oděv pro práci s motorovou pilou, zásahovou přilbu a dokoupení výstroje pro 
práci na vodní hladině (plovoucí vesta a trhací hák).  
Předpokládané náklady projektu 67 500 Kč včetně DPH. Požadovaná dotace 47 250 
Kč, finanční podíl ve výši 20 250 Kč bude kryt z rozpočtu obce.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,  
Schváleno – usnesení č. 16-2/01/2019.  
 

- ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o provedení díla – 
vypracování projektové dokumentace nového objektu zázemí sportoviště v areálu SK 
Planá s vazbou na fotbalové hřiště a přilehlé plochy (objekty budou programově 
odpovídat zadání investora). Smluvní strany: PROAM s.r.o. – zhotovitel a Obec Planá – 
objednavatel. Celková cena díla je 495 000 Kč bez DPH (dokumentace pro územní 
rozhodnutí + dokumentace pro stavební povolení).  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno – usnesení č. 16-3/01/2019.  
  

- ZO projednalo a následně schválilo návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
– stavební práce – rekonstrukce rybářské chaty na pozemku 414/6 v k. ú. Planá u 
Českých Budějovic. Předpokládané pořizovací náklady 1 109 000,-- 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. 16-4/01/2019.  
 
 
 



- ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh rozpočtu nákladů na pořízení 
projektové dokumentace dešťové kanalizace včetně retenční nádrže – řeší odvodnění 
pozemků – území v tzv. průmyslové zóně (směr Homole), kde má obec pozemky.   
Podíl obce na této akci je cca 58 214 Kč.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno – usnesení č. 16-5/01/2019.  

 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
 
Skončeno: 22,30 hodin                                 Ověřovatelé zápisu:  
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.                                              Ing. Simona Bábská v. r.  
                                                                                                    Martin Beran v. r.  
                                                                                                    

Ing. Tomáš Pintér v. r.  
starosta obce 


