
Z á p i s  č. 1/2022 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ 
 KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 7. 02. 2022 OD 18,00 HODIN 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Kontrola zápisu č. 11/2021 ze zasedání ZO.  
4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330051498/001-DVK. 
5. Pronájem části pozemku p. č. 1639 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
6. Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektů na pozemcích 354, 357/3 a 50/1  

v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
7. Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2021.  
8. Změna č. 8 ÚPO Planá  (návrh pro veřejné projednání). 
9. Rozpočtová opatření schválená starostou obce v roce 2021 + 2022.  
10. Informace starosty, místostarosty. 
11. Různé. 

- Vyúčtování z provozování veřejného vodovodu za rok 2021. 
- Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR.  

 
1) Místostarostka obce p. Sodomková, zahájila jednání, přivítala přítomné zastupitele a 

konstatovala, 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. Bábká, p. Beran 
Hlasování:  PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.   
Schváleno - usnesení č. 01/01/2022.  

 
2) Pani Sodomková seznámila přítomné s navrženým programem.  

Z důvodu nepřítomnosti starosty obce navrhla vyřadit z programu zasedání bod č. 6 a bod 
č. 8, které budou projednány na dalším zasedání zastupitelstva.  
Zastupitelstvo obce schválilo program s navrženými změnami. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 02/01/2022 

 
3) Provedena kontrola usnesení a zápisu č. 10/2021 zasedání ZO dne 30. 11.2021.  

-  usnesení č. 05/07/2021 – kupní smlouva pozemek p. č. 558/2 v k. ú. Planá u Českých   
   Budějovic a pozemek p. č. 441/58 v k. ú. Homole – zatím nebyly podepsány kupní   
   smlouvy – bod trvá. 

            Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 03/01/2022.  

 
4) Členům zastupitelstva obce byla předložena ke schválení Smlouva o zřízení věcného 

břemene č.: CB-014330051498/001-DVK. Smluvní strany: E.G.D, a.s. – oprávněná a obec 
Planá – povinná. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p. č. 270/6,1489/16 v k. ú. Planá  
u Českých Budějovic po zrealizované akci s názvem „Planá letiště Apex, Truck – kabel 
NN.“  
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 10 000 Kč.  
Hlasování: PRO - 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
Schváleno - usnesení č. 04/01/2022 
   
 



 
 

5) ZO projednalo žádost paní Ludmily Hruškové ohledně pronájmu části pozemku p. č. 1639 
(cca 5 000 m²) v k. ú. Planá u Českých Budějovic.  
Vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o pronájem této parcely nepřihlásil ve 
stanovené lhůtě, rozhodlo zastupitelstvo tuto parcelu pronajmou paní Ludmile 
Hruškové za podmínek:  
Roční pronájem ve výši  4 000 Kč, smlouva o pronájmu bude uzavřena na dobu 
určitou do 31. 12. 2022, s tím, že  se nájemní vztah bude automaticky za  
stávajících podmínek prodlužovat , a to vždy o 12 měsíců. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  
Schváleno - usnesení č. 05/01/2022 
 

6) Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektů na pozemcích 354, 357/3 a 50/1 
v k. ú. Planá u Českých Budějovic (objekt č. p. 7)  
ODLOŽENO K PROJEDNÁNÍ NA DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZO.  

 
7) Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva hlavní inventarizační komise k provedení 

inventarizace majetku Obce Planá k 31. 12. 2021. 
ZO po projednání schvaluje zprávu o provedení inventarizace majetku obce  
k 31. 12. 2021.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Schváleno - usnesení č. 07/01/2022 
 

8) Změna č. 8 ÚPD Planá  
ODLOŽENO K PROJEDNÁNÍ NA DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZO.  

 
9) Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že na základě usnesení ZO č. 06/07/2018 

schválil starosta:  
Rozpočtové opatření č. 25/2021 ze dne 23. prosince 2021 
Rozpočtové opatření č. 1/2022 ze dne 20. ledna 2022 
ZO bere rozpočtová opatření na vědomí a jsou přílohou zápisu.  
 

10) Informace starosty, místostarosty.  
 
- podána informace, že obec v rámci souhrnného dotačního vztahu - příspěvek na výkon 

státní správy na rok 2022 obdrží 70 500 Kč. Tato účelová dotace nepodléhá finančnímu 
vypořádání 
 

- podána informace, že starosta obce podepsal smlouvu o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 9090009777. Přeložka zařízení bude provedena z důvodu zamýšlené 
rekostrukce místní komunikace 3C Ke mlýnu. Předpokládané náklady na provedení 
přeložky 228 038 Kč, termín do 14 měsíců od podepsání smlouvy. Smluvní strany: 
EG.D, a. s. a Obec Planá 

 
- podána informace, že odložený 14. ročník Setkání obcí Planá se uskuteční 18. 6. 2022 

ve městě Planá nad Lužnicí 
 
- podána informace, že v rámci Tříkrálové sbírky v letošním roce bylo v obci vybráno 

2 040 Kč 
 
- podána informace, že mobilní sběrný dvůr proběhne v obci dne 9. dubna 2022 
 
- podána informace o cenách za vývoz podzemních kontejnérů (nyní na zavolání) 
 
- podána informace, že starosta podepsal Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů (od 1. 1. 2022 dochází ke změně výše paušální 
sazby) 



 
 
- podána informace, že starosta podepsal Dohodu o provedení výsadby listnatých stromů 

v souvislosti s dotační výzvou 4/2021 NPŽP. 
 
- podána informace, že firma Schindler CZ, a. s. upravuje o 5% ceny servisních služeb. 
 

            ZO bere informace na vědomí. 
 

 
11)  Různé  

 
- Zastupitelstvu obce bylo předloženo vyúčtování z provozování veřejného vodovodu za 

rok 2021. Vyúčtování zpracovala firmaČEVAK, a.s.  
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování firmy ČEVAK, a. s. z provozování 
veřejného vodovodu za hospodářský rok 2021 ve výši 62 067 Kč. Kladný výsledek 
odvede firma, jako doplatek nájemného na účet obce. 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.                                                                           
Schváleno – usnesení č. 11-1/01/2022. 

 
- Místostarostka předložila členům zastupitelstva návrh Dohody o poskytnutí dotace ze 

SZIF, programu rozvoje venkova na projekt „ Obec Planá – revizalizace veřejného 
prostranství na hřbitově“. Výše dotace 578 864 Kč (80% celkových uznatelných výdajů).  
ZO po projednání souhlasí s uzavřením Dohody a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.  
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.                                                                           
Schváleno – usnesení č. 11-2/01/2022. 

 
           
Usnesení jsou číslována ve formátu – číslo bodu/číslo zápisu/rok.  
 
 
Zasedání ukončeno dne 07. 02. 2022 v 19,15 hodin. 
 
Zapsala: Růžena Sodomková v. r. ve dnech 07. 02. 2022 - 14. 02. 2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Simona Bábská  v. r.  
 
                                 Martin Beran v. r.  
 
 
 
Růžena Sodomková v. r., místostarosta obce  


