
Z á p i s  č. 8/2018  
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 17. 12. 2018 OD 18,00 HODIN 

 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 7/2018 ze zasedání ZO.  
4. ŘSD – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 3/DS/SVB15-2018 – 

prodloužení VO – obce.  
5. Rozpočtová opatření schválená starostou obce.  
6. Rozpočet obce na rok 2019.  
7. Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020, 2021, 2022.  
8. Návrh smlouvy o výpůjčce č. 3/DS/SV5-2018 v rámci akce „Oprava propustů a sjezdů 

podél komunikace I/3 v obci Planá u ČB“.  
9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.:CB-014330036928/001.  
10. Návrh darovací smlouvy – pozemek KN č. 234/2 v k. ú. Planá u ČB.  
11. Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce.  
12. Nabídka zajištění inženýrské činnosti pro územní řízení a stavební řízení – sportoviště 

Planá.  
13. Nabídka zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení– sportoviště 

Planá.  
14. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018.  
15. Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení 

vlády č. 202/2018 od 1. 1. 2019.  
16. Žádosti o dotace do grantového programu Jihočeského kraje – POV pro rok 2019.  
17. Žádosti o dotace z grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj – Program obnovy 

a rozvoje venkova 2019.  
18. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2019.  
19. Informace starosty, místostarosty.  
20. Různé. 

- Žádost o příspěvek na věcné ceny a poháry – fotbalový halový turnaj.  
- Cenová nabídka na nákup automobilu.   
- Žádost o příspěvek na věcné ceny – volejbalový turnaj.  
- Dodatek ke smlouvě - webové stránky  
 

1) Starosta obce Ing. Pintér, zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že je 
přítomno 5 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. Pintér, p. Schönbauer. 
Hlasování:  PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/08/2018.  
 

2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.   
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/08/2018.  
 

3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 7/2018 zasedání ZO dne 14. 11. 2018.           
Hlasování: PRO - 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/08/2018.  
 



 
 

4) Starosta předložil členům ZO návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
3/DS/SVB15-2018. Smluvní strany – Ředitelství silnic a dálnic ČR – strana povinná a Obec 
Planá – strana oprávněná. Věcné břemeno se zřizuje na pozemku ŘSD p. č. 1489/1 v k. ú. 
Planá u Českých Budějovic po realizované akci „Planá u Českých Budějovic – prodloužení 
VO – obec“. Jednorázová náhrada ve výši 18 744,94 Kč, která již byla obcí uhrazena.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/08/2018. 
  

5) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 26/2018 ze dne 22. listopadu 2018. 
Rozpočtové opatření č. 27/2018 ze dne 6. prosince 2018. 
Rozpočtové opatření č. 28/2018 ze dne 17. prosince 2018. 
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  

 
6) Členové ZO projednali návrh rozpočtu obce na rok 2018, který byl vyvěšen na úřední desce 

a v elektronické podobě od 15. 11. 2018 do 17. 12. 2018. K návrhu rozpočtu nebyly podány 
žádné připomínky.  
Členové ZO schvalují rozpočet obce na rok 2019 jako přebytkový s příjmy 
15 738 650,-- Kč, výdaji 14 538 650,-- K. Přebytek ve výši 1 200 000,-- Kč bude použit 
na investici do podílových fondů.  
Členění rozpočtu dle paragrafů a položek – příloha č. 2 zápisu.  

            Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 06/08/2018.  
 

7) Členové ZO projednali návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020, 2021, 
2022, který byl vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě od 15. 11. 2018 do  
17. 12. 2018. K návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020, 2021, 2022 
nebyly podány žádné připomínky.  
Členové ZO po projednání schvalují střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020, 
2021, 2022 (příloha č. 3 zápisu). Tímto se ruší původní střednědobý rozpočtový 
výhled na rok 2019, 2020, 2021.  

            Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 07/08/2018. 
 

8) Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce č. 3/DS/SV 5-2018 v rámci akce „Oprava 
propustků a sjezdů podél komunikace I/3 v obci Planá u ČB“.   
Jedná se o výpůjčku pozemku p. č. 1489/1 v k. ú. Planá u Českých Budějovic, na dobu 
určitou, nejdéle však do 31. 12. 2021 a předmět výpůjčky je bezúplatný.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu. Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 08/08/2018. 
 

9) Členům zastupitelstva byla předložena ke schválení Smlouva o zřízení věcného břemene 
č.: CB-014330036928/001. Smluvní strany: E. ON Distribuce, a.s. – oprávněná a Obec 
Planá – povinná. Věcné břemeno se zřizuje na pozemku parcelní číslo 261/1 v k. ú. Planá 
u Českých Budějovic po zrealizované akci s názvem „Planá, parcela 265/2, kabel.  
paprsek NN“. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 500,-- Kč.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 09/08/2018. 

 



10)  Starosta předložil ke schválení návrh Darovací smlouvy na pozemek p. č. 234/2 o výměře 
497 m² v k. ú. Planá u Českých Budějovic. Jedná se o majetkoprávní vyřešení přístupové 
cesty k vybudovanému heliportu. Dále starosta informuje, že darování pozemku 
Jihočeskému kraji byl schválen zastupitelstvem dne 26. 10. 2015, usnesením č. 10/2015 – 
bod č. 6. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí bude 
uhrazen Jihočeským krajem.  
ZO schvaluje předloženou darovací smlouvu a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 10/08/2018. 
 

11)  ZO projednalo a schválilo Strategický rozvojový dokument obce.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno – usnesení č. 11/08/2018.  
 

12)  ZO projednalo nabídku firmy Mane engineering s. r. o. na zajištění inženýrské činnosti pro 
sportoviště Planá:  
- vyřízení územního řízení v ceně 52 000 Kč bez DPH + správní a ostatní poplatky  
- vyřízení stavebního povolení 34 900 Kč bez DPH + správní a ostatní poplatky 
ZO po projednání schvaluje zajištění inženýrské činnosti pro sportoviště Planá 
(územní + stavební řízení) firmou Mane engineering, s r. o. a pověřuje starostu obce 
k zajištění a podpisu smlouvy o dílo.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno – usnesení č. 12/08/2018. 
 

13)  ZO projednalo nabídku firmy PROAM ARCHITEKTI na vypracování projektové 
dokumentace pro sportoviště Planá:  
- územní řízení v ceně 165 000 Kč bez DPH 
- stavební řízení v ceně 330 000 Kč bez DPH  
ZO po projednání schvaluje vypracování projektové dokumentace pro územní a 
stavební řízení firmou PROAM ARCHITEKTI za cenu 165 000,-- Kč bez DPH.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno – usnesení č. 13/08/2018. 

 
14)  Starosta obce Ing. Tomáš Pintér vydal příkaz k provedení inventarizace majetku, 

pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2018 a seznámil členy zastupitelstva se složením 
inventarizačních komisí. Složení komisí je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce ke dni  
31. 12. 2018 a souhlasí se složením inventarizačních komisí.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno – usnesení č. 14/08/2018 

 
15)  Členové ZO projednali výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO, včetně odměny 

neuvolněného starosty obce dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů od 1. 1. 2019 takto:  
- Neuvolněný starosta – bez dalších funkcí - 23 432 Kč/měsíčně. 
- Předseda výboru – bez dalších funkcí -  2 343 Kč/měsíčně. 
- Člen ZO – bez dalších funkcí - 1 172 Kč/měsíčně. 
ZO po projednání schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněnému starostovi obce  
a členům ZO od 1. 1. 2019.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno – usnesení č. 15/08/2018 

 
16)  ZO projednalo podání žádostí o dotaci do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 

v roce 2019. V rámci programu - opatření č. 1, dotační titul 2  -  akce :  
 

            Zřízení bezdrátového rozhlasu v obci Planá - projekt řeší zřízení bezdrátového rozhlasu  



            k předávání informací a přenosu varovných signálů obyvatelům obce.  
            Celkové investiční náklady projektu 355 tis. Kč, požadovaná dotace 213 tis. Kč, podíl obce  
            142 tis. Kč.  
            Vybudování nového veřejného osvětlení v obci Planá - projekt řeší vybudování nového  
            veřejného osvětlení cyklotrasy do Českých Budějovic a doplnění světelných bodů ve   
            stávající soustavě veřejného osvětlení v obci.   
            Celkové investiční náklady projektu 300 tis. Kč, požadovaná dotace 87 tis. Kč, podíl obce  
            213 tis. Kč.  

ZO po projednání schvaluje podání žádostí o dotace do Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje.  
Hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Schváleno – usnesení č. 16/08/2018. 
 

17)  ZO projednalo podání žádostí o dotace do Programu Ministerstva pro místní rozvoj – 
Podpora a rozvoj venkova – akce:  
 
Podprogram Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury: 
Oprava propustků – projekt řeší opravu stávajících propustků na silnici I/3. Celkové 
neinvestiční náklady projektu 964 886 tis. Kč, požadovaná dotace do výše 70% skutečně 
vyložených uznatelných nákladů akce.  
 
Podprogram Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.  
Oprava střechy kaple Nejsvětější Trojice Planá – projekt řeší opravu střechy. Celkové 
neinvestiční náklady projektu 1 061 657,19 Kč, požadovaná dotace do výše 70% skutečně 
vyložených uznatelných nákladů akce.  
 
Podprogram Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku.  
Dětské hřiště – projekt řeší realizaci nového dětského hřiště na části pozemku p. č. 360/3 
– pokládka nového certifikovaného povrchu a umístění nových dětských prvků. Celkové 
investiční náklady projektu 2 260 316,30 Kč, požadovaná dotace do výše 70% skutečně 
vyložených uznatelných nákladů akce.  
 
ZO po projednání schvaluje podání výše uvedených žádostí o poskytnutí dotací 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.  
Hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Schváleno – usnesení č. 17/08/2018. 
 

18)  Starosta obce předložil členům ZO návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě   
 cestujících na rok 2019 pro obec Planá. Kompenzace pro kalendářní rok činí 1 315 288  
 Kč.  
 ZO po projednání schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících   
 na rok 2019 pro obec Planá s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. a  
 pověřuje starostu obce Ing. Pintéra k jejímu podpisu.  
 Hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Schváleno – usnesení č. 18/08/2018. 
 

19) Informace starosty, místostarosty 
  
            --------------------------------------------------------- 

 
20)  Různé 

 
- ZO projednalo žádost SK Planá o poskytnutí finančního příspěvku na nákup pohárů a 

věcných cen ve výši 1 500 Kč na povánoční halový turnaj v sálové kopané, hraný jako 
memoriál Jana Vobořila. Turnaj se uskuteční v tělocvičně dne 12. ledna 2019.  
ZO po projednání schvaluje bezplatné poskytnutí haly a nákup pohárů a věcných 
cen ve výši 1 500 Kč.  



Hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  
      Schváleno – usnesení č. 20-1/08/2018. 

 
- Starosta seznámil členy zastupitelstva s nabídkou společnosti CB Auto a.s. na nákup 

ojetého osobního automobilu Volkswagen Caravelle Comforline, barva tmavě modrá, 
počet míst k sezení 4 -9, cena 399 000,-- Kč.  
Automobil Volkswagen, který má obec ve vlastnictví by se dal, jako protiúčet ve výši  
92 tis. Kč na nákup výše uvedeného vozidla.   
ZO po projednání souhlasí s nákupem OA Volkswagen Caravalle Comforline a 
pověřuje starostu k zajištění a podpisu kupní smlouvy.  
Zároveň ZO souhlasí s prodejem vozidla Volkswagen za cenu 92 000 Kč.  
Nákup nového osobního automobilu bude provedeno v lednu 2019. 
Hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Schváleno – usnesení č. 20-2/08/2018.  
 

- Projednáno a schváleno bezplatné poskytnutí tělocvičny a nákup věcných cen ve výši  
1 000 Kč na volejbalový turnaj, který pořádá spolek Plánské ženy dne 29. 12. 2018.  
Hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  

      Schváleno – usnesení č. 20-3/08/2018.  
 

- ZO projednalo a následně schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření 
internetové prezentace - webu obce. Dodatkem dochází ke změně termínu dokončení 
webu obce a to do 30. 4. 2019.  
ZO po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření webu 
obce a pověřuje starostu k podpisu dodatku,  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno – usnesení č. 20-4/08/2018.  

 
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
 
Skončeno:  20,50 hodin                                 Ověřovatelé zápisu:  
Zapsala: Růžena Sodomková v. r.                                              Ing. Tomáš Pintér v. r.  
                                                                                                   Jan Schönbauer v. r.  
                                                                                                    

Ing. Tomáš Pintér v. r.  
starosta obce 


