
Z á p i s  č. 2/2020 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 09. 03. 2020 OD 18,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 1/2020 ze zasedání ZO.  
4. Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2019. 
5. ČEVAK, a.s. – vyúčtování nájemného za rok 2019.  
6. Návrh příkazní smlouvy – komplexní zajištění činností kolem dotace na investiční akci 

„Kanalizace Planá“.  
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 – Požární řád obce.  
8. Rozpočtová opatření schválená starostou obce v roce 2020. 
9. Účetní odpisový plán na rok 2020. 
10. Informace starosty, místostarosty.   
11. Různé. 

- Likvidace bioodpadu. 
- Žádost o příspěvek na charitativní akci „Dubenský běh pro dobrou věc“-5. ročník. 
- Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z.s.  
- Finanční dar pro Dětský domov v Boršově nad Vltavou. 
- Osobní automobil Škoda Citygo.     
- Elektromobil GOUPIL. 

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. Beran, p. Mlnařík 
Hlasování:  PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/02/2020.  
 

2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem.   
Zastupitelstvo schválilo navržený program.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/02/2020. 

 
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 1/2020 zasedání ZO dne 27. 01. 2020.   

- usnesení č. 05/07/2019 – prodej pozemku 1720 panu Michalovi Hruškovi – zaslán 
návrh kupní smlouvy. Před podpisem kupní smlouvy bylo zjištěno, že pozemek 1720 
byl součástí investiční akce „Chodník podél silnice I/3 a III/14328 v obci Planá“. Na tuto 
investiční akci čerpala obec dotaci a nemůže nejméně po dobu 5-ti let po ukončení 
akce předat do užívání třetím subjektům. Z tohoto důvodu prozatím nebude prodej 
uskutečněn, bude zjištěno u poskytovatele dotace (SFDI), zda může být alespoň 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.   

            Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/02/2020.  
 
 
 
 



 
4) Místostarostka předložila členům zastupitelstva zprávu hlavní inventarizační komise 

k provedení inventarizace majetku Obce Planá k 31. 12. 2019.  
ZO po projednání schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 
2019.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/02/2020.  
 

5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Vyúčtování z provozování veřejného vodovodu 
za hospodářský rok 2019. Vyúčtování předložil obci provozovatel vodovodu – firma ČEVAK 
a.s. Finanční vypořádání za rok 2019 činí 0,-- Kč.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 05/02/2020.  
 

6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh příkazní smlouvy pro investiční akci: „Kanalizace 
Planá“. Předmětem smlouvy je podání žádosti o dotaci, administrace dotace, včetně 
závěrečného vyhodnocení. Smluvní strany: Obec Planá – příkazce a Ing. Alena Reischlová  
- příkazník. K plnění předmětu smlouvy bude příkazník pověřen plnou mocí o zastupování 
obce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou – do doby splnění předmětu smlouvy. Za práce 
a činnosti vyplývající z této smlouvy zaplatí obec celkem 90 000 Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zněním příkazní smlouvy a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 06/02/2020.  
 

7) Starosta obce předložil k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se 
vydává požární řád obce.  
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 – 
Požární řád obce.  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020. 
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 07/02/2020.  
 

8) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 
schválil starosta obce:  
Rozpočtové opatření č. 4/2020 ze dne 17. února 2020 
ZO bere rozpočtové opatření na vědomí a je přílohou zápisu.  
 

9) Zastupitelstvo obce posoudilo a projednalo účetní odpisový plán majetku obce na rok 2020. 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní odpisový plán pro rok 2020. 

            Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
            Schváleno - usnesení č. 09/02/2020. 

 
10)  Informace starosty, místostarosty.  

 
- podána informace, že se uskuteční 14. ročník Setkání obcí Planá dne 27. 6. 2020 ve 

městě Planá nad Lužnicí. Pořadatelé navrhují uspořádat sportovní klání v těchto 
sportech – fotbal, tenis, volejbal, florbal, bowling, rybářské závody, stolní tenis, 
basketbal, orientační běh (12 minut na amatérské úrovni), ricochet. Starosta po diskusi 
(s místními spolky) navrhnul za obec Planá účast v těchto sportech: - FOTBAL, 
VOLJEBAL, BOWLING, RYBÁŘSKÉ ZÁVODY a STOLNÍ TENIS.  Z důvodu příprav 
organizace této akce je třeba zaslat předpokládaný počet sportovců z naší obce, 
předběžně jsme nahlásili 25-30 sportovců a dalších cca 15-20 doprovodu. Upřesňující 
informace včetně programu budou ještě zaslány.  

 
- podána informace, že dne 21. dubna 2020 proběhne jednání na Krajském úřadě 

v Českých Budějovicích ve věci způsobu financování spojů MHD zajišťovaných 
Dopravním podnikem města České Budějovice mimo intravilán města ČB.  



 
 

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

dne 9. května 2020. Informace bude zveřejněna na úřední desce obce a informativních 
vývěskách.               

 
ZO bere na vědomí.  

 
11)  Různé  

 
- Pan Bábsky (velitel jednotky SDH Planá) seznámil členy zastupitelstva se žádostí na 

posílení akceschopnosti jednotky SDH Planá. Byl přednesen požadavek na větší 
prostory hasičské zbrojnice a požadavek na nákup vozidla CAS (cisternová 
automobilová stříkačka).  
ZO bere požadavky na vědomí.  
 

- Likvidace bioodpadu    
 
ZO bylo seznámeno s informací provozovale kompostárny (p. Kubata – Vrábče), že 
skončila smlouva o bezplatné likvidaci bioodpadu, kterou měla obec uzavřenou. 
Pan Kubata předložil obci cenovou nabídku na ukládání bioodpadu na kompostárnu ve 
Vrábči, která činí 300 Kč za tunu bez DPH + doprava, kterou obec doposud hradila (cca 
15 000 Kč/rok).  
 
Dále bylo ZO seznámeno s cenovou nabídkou na skládkování bioodpadu na 
kompostárnu v Plané (firma ProTeren s.r.o.), která nabízí cenu 200 Kč bez DPH.  
 
ZO po projednání schvaluje, že obec bude bioodpad ukládat na kompostárnu 
v Plané (fi ProTeren). 

                  Hlasování: PRO - 7, PROTI - 0, ZDŽEL SE - 0.  
Schváleno - usnesení č. 11-1/01/2020. 
 

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek na charitativní akci 
„Dubenský běh prodobrou věc“ – 5. ročník. Charitativní akci pořádá Nadační fond 
Základní a Mateřské školy Dubné dne 16. května 2020. Letos se poběží pro 3,5 letou 
Adélku z Bavorovic u Hluboké nad Vltavou, finanční prostředky budou využity na nákup 
nového invalidního vozíku a dalších zdravotnických pomůcek pro Adélku, které nelze 
hradit ze zdravotního pojištění nebo jen částečně.  
ZO po projenání souhlasí s poskytnutím finančního daru na tuto akci ve výši 
5 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.  
Hlasování: PRO 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

                 Schváleno - usnesení č. 11- 2/02/2020. 
 

- Zastupitelstvo obce projednalo došlou žádost o pokračovaní podpory Linky bezpečí,  
z.s.. Jedná se o finanční podporu na pokračování provozu dětské krizové linky.   
ZO po projednání schaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč na 
zajištění provozu dětské krizové linky a zároveň souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy.  
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.     

      Schváleno - usnesení č. 11-3/02/2020. 
  
- Zastupitelstvo obce projednalo informaci o ukončení projektu charitativního kalendáře 

plánských hasiček a fotbalistů 2020 a poskytnutí finančního daru Dětskému domovu 
v Boršově nad Vltavou na zajištění potřeb pro volnočasové aktivity dětí z dětského 
domova. Po zaplacení nutných nákladů zastupitelstvo obce rozhodlo o daru ve výši 
50 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky z prodeje charitativního kalendáře. 



      Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.            
                 Schváleno - usnesení č. 11- 4/02/2020. 

 
- Starosta informoval ZO, že se zúčastnil VIII. ročníku Plesu jihočeských starostů, kde 

obec vyhrála hlavní cenu komunální tomboly osobní automobil Škoda Citigo. Na 
základě předchozích dohod se ZO o možném budoucím nákupu elektromobilu (pro 
využití přebytků FVE ) pro potřeby obce, tak starosta obce navrhnul poskytnutí  
(darování) této výhry (osobního automobilu Škoda Citigo) pro zajištění komunálních 
služeb jiné obci, obci Žabovřesky.  
ZO po projednání nesouhlasí s poskytnutím osobního automobilu Škoda Citigo 
(věcný dar) obci Žabovřesky. 
Hlasování: PRO – 1 , PROTI – 6, ZDRŽEL SE – 0. 

                  Nechschváleno - usnesení č. 11- 5/02/2020. 
  

- Zastupitelstvo obce projednalo nabídku a možnost nákupu kompaktního užitkového 
elektromobilu značky GOUPIL. Jedná se o vozidlo, které je určené pro komunální 
údržbu(svoz bioodpadu, údržba parků, zahrad, doručovací služby atd.). Současně lze 
na tyto užitkové elektromobily získat spolufinancování ze státních dotačních titulů.  
ZO pověřuje starostu obce k zajištění cenových nabídek na jednotlivé typy těchto 
elektromobilů (G4 v požadované konfiguraci), dále zjistit podmínky dotačních 
programů na nákup elektromobilů a současně poptat doprovodné služby k jejímu 
zajištění. 

 
  Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  

 
Zasedání ukončeno dne 09. 03. 2020 v 21,20 hodin. 
 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 09.03. 2020 –  12.3.2020 
 
Ověřovatelé zápisu: Martin Beran v. r.  
 
                                 Stanislav Mlnařík v. r.  
 
 

Ing. Tomáš Pintér v. r., starosta obce  


