
Z á p i s  č. 8/2019  
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 06. 11. 2019 OD 18,00 HODIN 

 
Přítomni: p. Balogh, p. Bábská, p. Beran, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková. 
Omluveni: p. Mlnařík  
Hosté: p. Humpálová, p. Pintér 
 
Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 7/2019 ze zasedání ZO.  
4. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě darovací – APEX pro gaming a.s. – „Vodovodní řad na 

pozemcích 1719, 1489/1, 1469/342, 1469/343 v k. ú. Planá u Českých Budějovic. 
5. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. – pozemek 1469//343 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
6. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pozemek 

1489/16, 270/6 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
7. Rozpočtová opatření schválená starostou obce na rok 2019.  
8. Dodatek č. 17 ke smlouvě o službách – sběr, svoz a nakládání s odpady – FCC České 

Budějovice, s. r. o.  
9. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020.  
10. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2020 – Jihočeské 

centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s..  
11. Zpráva o činnosti JSDHO Planá za rok 2019 a plán požadavků na rok 2020.  
12. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1646 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 

2021,2022, 2023.  
14. Informace starosty, místostarosty.   
15. Různé. 

- Dar pozemku p.č. 413/149 v k. ú. Planá u Českých Budějovic pro stavbu Jižní tangenta 
České Budějovice.  

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101 ze dne 25. 8. 2018 – Cyklostezka – levý břeh 
Vltavy – Boršov nad Vltavou,Homole, Planá – Projektová a inženýrská činnost – část 
1“.  
 

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. Balogh  
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/08/2019.  
 

2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem a navrhuje rozšířit program jednání 
doplněním bodů před bod 8 navrženého programu – Dodatek č. 17 ke smlouvě o službách 
– sběr, svoz a nakládání s odpady – FCC České Budějovice, s. r. o. (nově bod č. 8) dále 
program beze změny.  
Zastupitelstvo schválilo navrženou změnu a program se změnou oproti zveřejnění.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/08/2019. 

 
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 7/2019 zasedání ZO dne 30. 09. 2019.   

- usnesení č. 04/07/2019  – prodej části pozemku 1711 panu Jiřímu Hebíkovi – zatím 
nebyl vyhotoven geometrický plán – trvá 



- usnesení č. 05/07/2019 – prodej pozemku 1720 panu Michalovi Hruškovi – zaslán 
návrh kupní smlouvy – trvá  

            Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/08/2019.  

 
4) Členům zastupitelstva obce byl předložen ke schválení návrh Smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací. Smluvní strany: APEX pro gaming a.s.- budoucí dárce a Obec Planá – budoucí 
obdarovaný. Smlouva se týká darování stavby - název  „Vodovodní řad a odvedení 
dešťových vod ze stávající haly a z novostavby výrobních a administrativních objektů letiště 
Planá“, do majetku obce, kterou na své vlastní náklady vybuduje budoucí dárce. Součástí 
tohoto díla je vodovodní řad „1“, délky 197,21 m (předmět darovaní). Stavba bude 
vybudována na pozemcích p. č. 1719, 1489/1, 1469/342, 1469/343 vše v k. ú. Planá u 
Českých Budějovic.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 04/08/2019. 

 
5) Členům zastupitelstva obce byla předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti. Smluvní strany: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – budoucí 
oprávněný a Obec Planá – budoucí povinná. Smlouva se týká umístění komunikačního 
vedení a zařízení na pozemku p. č. 1469/343 v k. ú. Planá u Českých Budějovic pro 
realizaci stavby -  akce „APEX Letiště Planá_OK“.  
Služebnost bude sjednána za jednorázovou náhradu 17 000 Kč.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO - 6, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Schváleno - usnesení č. 05/08/2019.  
 

6) Členům zastupitelstva obce byla předložena ke schválení Smlouva č.:1030049346/004  
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smluvní strany: Obec Planá – budoucí 
povinná, E.ON Distribuce,a.s. – budoucí oprávněná. Smlouva se týká umístění distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN na pozemcích 1489/16, 270/6 v katastrálním území Planá 
u Českých Budějovice pro realizaci stavby s názvem „Planá letiště Apex, Truck – kabel 
NN“. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu 
v celkové výši 10 000 Kč.  
ZO po projednání souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 06/08/2019.  
 

7) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 15/2019 ze dne 10. října 2019.  
Rozpočtové opatření č. 16/2019 ze dne 24. října 2019.  
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  
 

8) ZO projednalo předložený Dodatek č. 17 smlouvy o poskytování služeb na likvidaci 
komunálního a tříděného odpadu od firmy FCC České Buděovice, s. r. o.. Vzhledem 
k současnému ekonomickému vývoji a situaci na trhu odpadového hospodářství se od 1. 1. 
2020 navyšují o cca 10% ceny za poskytované služby. Celkové navýšení pro obec za rok 
cca 17 000 Kč za svoz komunálního odpadu a cca 39 000 Kč u tříděného odpadu a 
bioodpadu.  
ZO souhlasí, aby toto navýšení bylo hrazeno z rozpočtu obce a cena za likvidaci 
komunálních odpadů pro občany na rok 2020 zůstala ve stávající výši.  
ZO po projednání schvaluje dodatek č. 17 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  



Schváleno - usnesení č. 08/08/2019. 
 
 

9)  ZO projednalo došlé žádosti o poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu obce 
na rok 2020:  
 
a) SK Planá z. s., ve výši 287 000 Kč na provozování sportovní činnosti dětí, mládeže a 
dospělých v rámci sportovního klubu a organizaci jednotlivých soutěží, ve kterých družstva 
SK Planá z.s. nastupují, na provoz a údržbu sportovního zařízení a případného dalšího 
materiálního zajištění pro rozvoj dětí a mládeže. Důvodem navýšení dotace o 127 000 Kč 
je, že spolek v roce 2019 financoval podíl finančních prostředků ze získané dotace 
z rozpočtu Jihočeského kraje na rozšíření zavlažovacího systému.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2020 ve výši 287 000 Kč na výše uvedené 
náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 09-1/08/2019. 
 
b) SDH Planá ve výši 50 000 Kč na úhradu vybavení – výstroje a výzbroje, doplnění 
vybavení sportovních družstev, nákup společenských a vycházkových oděvů, startovného 
na soutěžích, servis požární techniky, zajištění kulturních a společenských akcí a 
dárkových košů.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2020 ve výši 50 000 Kč na výše uvedené 
náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 5, PROTI- 0, ZDRŽEL SE – 1.  
Schváleno - usnesení č. 09-2/08/2019. 
 
c) Chyť a pusť, z. s. ve výši 10 000 Kč na dětské rybářské závody, zarybnění – nákup ryb 
a na údržbu zeleně v okolí slepého ramene „Stará řeka“.  
ZO souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2020 ve výši 10 000 Kč na výše uvedené 
náklady a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto dotaci.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 09-3/08/2019. 
 

10)  Starosta předložil členům ZO došlou žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené  
 a seniory o. p. s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč na nákup 
kompenzačních pomůcek.  
ZO po projednání souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 4 000 Kč na nákup 
kompenzačních pomůcek a zároveň souhasí s uzavřením darovací smlouvy.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 10/08/2019. 

 
11) Starosta obce seznámil členy ZO se zprávou o činnosti zásahové jednotky SDH Planá za 

rok 2019 a s plánem a požadavky na rok 2020. Zprávu vypracoval velitel zásahové 
jednotky pan Ivan Bábsky.  
ZO bere zprávu na vědomí, požadavky na doplnění výzbroje budou řešeny z rozpočtu 
obce v roce 2020.  
 

12)  ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje parcely č. 1646 o výměře 22 m² - ostatní plocha 
v k. ú. Planá u Českých Budějovic. Záměr o prodeji tohoto pozemku bude vyvěšen na 
úřední desce OÚ po dobu 15 dnů a ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 12/08/2019. 
 

13)  Členům ZO byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu na rok 2021, 2022, 2023 k projednání. 
Návrh rozpočtu obce a návrh střednědobého rozpočtového výhledu bude vyvěšen na 
úřední desce obce a současně také způsobem umožňující dálkový přístup a to nejméně po 



dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.  
ZO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh 
střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021, 2022, 2023.   
 

14) Informace starosty, místostarosty.  
 
- podána informace, že bylo objednáno u firmy Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. 

zpracování dopravní studie řešení chodníků k zastávkám MHD v průmyslové zóně 
v Plané za cenu 58 000 Kč bez DPH. 

 
- podána informace, že Ministerstvem obrany byl schválen bezúplatný převod pozemku 

p. č. 347/4 do majetku obce. 
 

- podána informace, že z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, musí být provedeny úpravy stávajících obecně 
závazných vyhlášek ze strany obce tak, aby s účinností od 1. 1. 2020 odpovídaly znění 
zákona o místních poplatcích.  

 
 

      ZO bere informace na vědomí.  
 

15)  Různé  
 
- Zastupitelstvo obce projednalo záměr darování pozemku p. č. 413/149 o výměře 12 m² 

v k. ú. Planá u Českých Budějovic a to v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby 
„Jižní tangenta České Budějovice“.  
Záměr o darování pozemku bude vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů a ZO 
na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti.  
Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

      Schváleno - usnesení č. 15-01/08/2019. 
 
- Starosta obce seznámil členy ZO s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101, uzavřené 

mezi Obcí Boršov nad Vltavou, Obcí Homole, Obcí Planá a Ing. Františkem Stráským 
za účelem změny trasy cyklistické stezky v délce 2,0 km; to je 47% celkové délky 
stezky. Ke změně trasy dochází z důvodu majetkové neprůchodnosti původního 
záměru a s ohledem na změnu podmínek ze strany orgánů zajišťujících ochranu 
životního prostředí. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se navyšuje sjednaná cena  
díla o částku 238 467 Kč, podíl obce Planá je ⅓ ceny.  
ZO po projednání schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101 a 
pověřuje starostu obce k jeho podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

      Schváleno - usnesení č. 15-02/08/2019. 
         

-  Starosta informoval členy ZO,  že byl vyhotovenen geometrický plán č. 456-44/2019, 
který ověřil dne 19. 9. 2019 pan Ing. Alan Novák a týká se pozemku parc. č. 1675 
 v k. ú. Planá u Českých Budějovic (vyřešení majetkoprávních vztahů v okolí staré řeky 
– koupě tohoto pozemku o výměře cca 2 069 m² bylo schváleno usnesením č. 08-
01/05/2019 ze dne 29.7. 2019). Tímto geometrickým plánem došlo k rozdělení 
pozemku na dvě části, a to nově označenou část  jako pozemek p. č. 1675/1 o výměře 
12 277 m² a část nově označenou jako pozemek parc. č. 1675/2 o výměře 2 186 m². 
Jedná se o pozemky ve vlastnictví Ing. Zdeňka Čermáka. Pozemek p. č. 1675/2 o 
výměře 2 186 m² je předmětem koupě do vlastnictví obce. Geometrický plán je 
přílohou kupní smlouvy, která byla již starostou podepsána (25.10. 2019).  
ZO bere informaci na vědomí.  
 
 
 



              
- Paní Sabina Humpálová a paní Lucie Pintér seznámily členy zastupitelstva uspořádat , 

pod záštitou spolku Plánské ženy, z. s. v multifunkčním domě v Plané -  24. 11. 2019 
od 10,00 do 15,00 hodin bazárek dámského a pánského oblečení, dětského oblečení 
a hraček apod..  
ZO po projednání schválilo prvotní bezplatné poskytnutí haly na konání této akce. 
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1.  

                  Schváleno - usnesení č. 15-04/08/2019.  
 

- Mikulášská „bačkůrková“ nadílka pro děti – 7. 12. 2019 od 15,00 hodin v multifunkčním 
domě – zábavný program pro děti a dospělé připravují ženy SDH Planá.  
ZO bere na vědomí.  

  Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
 
Zasedání ukončeno dne 6. 11. 2019 v 21,45 hodin. 
Zapsala: Růžena Sodomková ve dnech 7. – 13.11.2019 v. r.  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Simona Bábská v. r.  
 
                                 Ladislav Balogh v. r.  
 
 
Ing. Tomáš Pintér , starosta obce v. r.  
 
 


