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Všichni členové redakce Plánského 
budíku přejí čtenářům hodně štěstí, 
sil a optimismu do následujícího 
nového roku. 

STŘETY ZÁJMŮ  
V PLANÉ ANEB 
RUKA RUKU MYJE

 Rekonstrukce sokolovny se pomalu chýlí  
k závěru a vypadá to, že dokončení stavby 
bude nás, obyvatele Plané, stát význam-
ně více, než bylo plánováno. Ne že by se 
podobné akce neobešly bez navyšování 
rozpočtu, není to ale pravidlem a zejmé-
na na naší, regionální úrovni se očekává 
maximální zájem o efektivitu vynakláda-
ných prostředků kontrolovaných zastupi-
telstvem. Podíváme se na finanční stránku 
této akce od samého začátku.

 Projektant Vladimír Líkař získal takto vý-
znamnou zakázku bez výběrového řízení. 
Od studie k projektu po provedení stav-
by mu město Planá nad Lužnicí zaplatilo 
více než jeden milion Kč. Přípravné prá-
ce stály celkem 1 810 080 Kč. Líkař navr-
hl jedno-variantní přestavbu objektu za 
zhruba 50 milionů korun. Zastupitelstvo 
města jednomyslně odsouhlasilo, že tato 
suma je příliš vysoká a navrhlo limitní část-
ku 43 milionů. Přistoupilo se ke škrtům  
v rozpočtu stavby. Upravený projekt bo-
hužel už poté nebyl předán stavební komi-
si k posouzení a byl proti vůli zastupitelů 
Zdravé Plané rovnou zaslán k výběrovému 
řízení. Z výběrového řízení vzešla vítězná 
firma, která však překročila limitní cenu 
o cca 1,5 milionu Kč. Zastupitelé Zdravé 
Plané očekávali zrušení výběrového řízení 
a zdrželi se kladného hlasování, zatímco 
koaliční zastupitelé v lednu 2015 odsou-
hlasili cenu 45 298 633 (s DPH) Kč jako 

KOLIK NÁS BUDE STÁT SOKOLOVNA?

platnou. 

 Vítězná firma Dřevotvar s.r.o. zaháji-
la bourání a záhy se ukázalo, jak budou 
vícepráce narůstat. Projektant nevzal v 
úvahu vysokou hladinu podzemní vody 
ani špatný stav základů a původního zdi-
va. Na pokyn statika tedy došlo k bourání 
nosných stěn a výstavbě nových. Vedení 
města dále rozhodlo, že sklepní prostor 
pod pódiem bude vhodný jako úložný 
prostor přes upozornění prováděcí firmy, 
že to bude znamenat výrazné navýšení 
ceny. Členové rady města při projednává-
ní navýšení výdajů v zastupitelstvu města 
tvrdili, že projektant stav stávajících kon-
strukcí nemohl předpokládat a náhrada 
škody se tak od něj vymáhat nebude. Z 
rekonstrukce se tak postupně stala bez-
mála novostavba.
 Na listopadovém jednání zastupitelstva 
města byl většinou zastupitelů odsouhla-
sen první soubor víceprací za 1,8 milionů 
Kč. Práce byly v té době již provedené, tu-
díž objednané vedením města bez před-
chozího souhlasu zastupitelstva! Starosta 
Šimánek současně upozornil na to, že se 
již chystá městu k proplacení další balíček 
víceprací. Rozumný hospodář by v této si-
tuaci nedovolil další navyšování nákladů, 
které (formou úvěru) ponese naše obec  
v plné výši. Oproti tomu se vedení města 
nesmyslně vrátilo k myšlence zakoupení 
bowlingu, který byl při provádění škrtů  

v rozpočtu projektu vyřazen – původně 
jej měl pořídit budoucí provozovatel, což 
je výhodnější pro město i při provozu za-
řízení. Požadavek na zakoupení bowlin-
gu byl předložen zastupitelům starostou  
a radními bez informací o zárukách, 
ekonomické rozvaze o jeho pronájmu, 
případně vyčíslení nákladů na roční pro-
voz městem! Odůvodněním bylo, že jde  
o nenávratnou investici. Všichni zastupite-
lé, kromě členů Zdravé Plané, tento výdaj 
v odhadované výši 1,1 milionu Kč (proběh-
ne výběrové řízení) poslušně odsouhlasili.

 Samozřejmě, že s prováděním víceprací 
se prodlužuje i termín dokončení stavby  
(z 31. 12. 2015 na 15. 2. 2016). I přes snahu 
stavebního referenta, jenž kontroluje na 
stavbě provedené a neprovedené práce, 
rozhodování současného vedení města 
výrazně prodražuje stavbu a do budouc-
na zatěžuje rozpočet města o stálé výdaje 
spojené s provozem a údržbou bowlingu. 
Vidíme také pochybení projektanta, který 
si fakticky mohl a měl zjistit jak stav staré-
ho zdiva, tak hladinu podzemní vody, ale 
navrhl technické řešení, které nebylo mož-
né realizovat. Absurdní a proti zájmům 
města je omlouvání jeho projektu staros-
tou a radními. Především oni by měli hájit 
zájmy města a minimalizovat způsobené 
výdaje. 
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PŘÍŠTÍ ROK VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA 
NEPLÁNUJE VYŘEŠIT:
-  chybějící spojení mezi ulicí ČSLA od kru-

hové křižovatky a Průmyslovou ulicí
-  chybějící chodník v ul. ČSLA od Normy 

do centra, který je pro obyvatele levé-
ho břehu řeky zásadním bezpečnostním 
problémem a již v minulosti o chodník 
žádali peticí. Není plánován ani projekt 
chodníku.

-  chybějící chodník v průmyslové zóně  
v části Chýnovské ulice, kde podle pana 
starosty prý již není takový provoz, kte-
rý by ohrožoval chodce na cestě do za-
městnání. Máme zásadně odlišný názor, 
který vychází ze zkušeností lidí, kteří  
v této části města pracují. 

-  problematická křižovatka se silnicí na 
Košice v lokalitě Nad Hejtmanem ani 
zastávky MHD v této části města, které 
zůstanou provizorní

-  postrádáme zpomalovací semafory, kte-
ré by řešily problematická místa jedno-
duchou a v mnoha obcích prověřenou 
metodou. 

 Naproti tomu je plánován výdaj 12 mi-
liónů korun na stavební úpravy v centru 
města a podél řeky, jejichž projekty ještě 
nejsou připraveny a realizace se přesou-
vá z loňska. Zvláštní kapitolu představuje 
rozpočet na sokolovnu, vícepráce, vyso-
ké provozní náklady (1 664 000 Kč na rok 
2016) a navrch toho všeho nákup bowlin-
gu za cca 1 milion do majetku města. Pro 
celkový obraz je dobré uvést, že na do-
končení sokolovny v roce 2016 připadne 
cca 28 500 000, na ostatní investice (bez 
projektů) 37 850 000. Jde tedy o rozpo-
čet doslova „ve stínu sokolovny“. Vedení 
města navíc neuvedlo, jak tento rozpočet 
odpovídá průběžnému plnění Strategic-
kého plánu města – tzv. akčním plánům 
pro každý rok. Je tedy otázkou, jak vážně 
vedení města tento dokument bere… 

 Celý rozpočet Plané na rok 2016 mů-
žete najít na webových stránkách města.  
V Plánských ozvěnách na leden však zve-
řejněn není. Jeho klíčovou část, přehled 
investičních akcí, zveřejňujeme zde:

1. Dokončení sokolovny 24 000
2. Splátka úvěru na sokolovnu 4 500
Celkem sokolovna 28 500
3. Projekt „Plánské nábřeží“ 5 000
4. Revitalizace centra  I. část 7 000
5. Komunikace v ulici U Dubu 2 000
6.  Konec Soukenické před lesem – vpravo k penzionu 1 500
7. Komunikace vlevo ze Soukenické 1 200
8. Zvětšení parkoviště u zdravotního střediska 1 000
9. Chodník od Elka do lokality Nad Hejtmanem 2 500
10. Chodník k bytovkám Nad Hejtmanem 1 300
11. Chodník z lokality Na Skalách k centru 1 200
12. Cyklostezka v Průmyslové ulici 3 000
13. Lesní cesta v městských k lesích (vlastní podíl) 600
14. Rekonstrukce točny v Průmyslové ulici 500
15. Rozšíření a obnova kamerového systému 500
16. Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ – stará budova 1 200
17. Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ – nová budova 2 500 
18. Rekonstrukce koupelen  
 v Dům s pečovatelskou službou II. etapa 1 000                                                       
19. Zařízení do školní kuchyně (vlastní podíl) 250                                                                             
20. Úprava dvora Technických služeb města 350                                 

21. Veřejné osvětlení Nad Hejtmanem 1 000
22. Informační orientační systém ve městě 500
23. Změna územního plánu 400
24. Revitalizace zeleně 1 500 
25. Nový povrch v tenisové hale 800
26. Zásahové vozidlo  
 pro Sbor dobrovolných hasičů (podíl města) 300                                
27. Osobní automobil pro starostu města 450                          
28. Vodoteč u sběrného dvora 200
29. Tiskárna + kopírka 100
30. Projekty 3 130
Celkem bez sokolovny 40 980
31. Splátka investičního úvěru na bytový dům 1 461
Úhrnem 70 941

PŘÍJMY ROKU 2016 
64 miliónů + úvěr na výstavbu sokolovny 
45 miliónů = 109 miliónů korun

VÝDAJE ROKU 2016 
běžné výdaje 39 miliónů + investiční vý-
daje 65 miliónů + splátky úvěrů 6 miliónů  
= 110 miliónů korun
 Jedná se tedy o schodkový rozpočet, 
který má být krytý z přebytku minulého 
roku. 
 Návrh rozpočtu počítá s přebytkem 
921 000 Kč za rok 2015. Jde o peníze  
z bohužel nerealizovaných projektů

NEREALIZOVÁNO V ROCE 2015:
-  chodníky od Elka do lokality nad Hejt-

manem
-  chodníky k bytovkám Nad Hejtmanem 

(Okružní ul.)
-  chodník ve Zhořské ulici – zatím v pro-

jektové fázi
-  dezolátní točna v Průmyslové ulici
-  dětské hřiště v nové zástavbě na Souke-

níku
-  obnova nefunkčního kamerového systé-

mu - postoupila o jednu novou kameru. 

 Zatímco opravy některých komunikací 
ve městě se přesouvají z roku na rok, byla 
vloni údajně velmi urgentní, rozpočtovou 
změnou financovaná oprava cest v měst-
ských lesích, které nás do října 2015 stály 
817 221 Kč. I na rok 2016 se počítá s bu-
dováním lesních cest z údajně 4 milionové 
dotace, k níž má město přidat cca 600 000 
ze svého. 

 Problém, který spatřujeme v tomto fi-
nančním plánu, je absence některých dů-
ležitých investic do infrastruktury zlepšují-
cí bezpečnost pohybu obyvatel města. 

 ROZPOČET 
NA ROK 2016, 

CO O NĚM 
VÍTE?

 Dne 7. 12. se konalo zasedání plánských 
zastupitelů, kde se mimo jiné schvaloval 
rozpočet města na příští rok. Jde o zá-
sadní rozhodnutí, které je základním ná-
strojem finančního hospodaření obce. 
Struktura výdajů rozpočtu totiž v podstatě 
určuje, jaké aktivity budou nebo nebudou 
podporovány. Je třeba připomenout, že 
každý občan města má právo se k roz-
počtu vyjadřovat a vznášet návrhy na jeho 
úpravu před schválením. Některé obce 
činí vůči svým občanům vstřícné kroky, ja-
kými je např. prezentace návrhu rozpočtu 
v radničních novinách, zřízení zvláštního 
emailového účtu, webového formuláře či 
on-line fóra k tomuto tématu, projednává-
ní návrhu v komisích místních samospráv, 
případně včasné uspořádání veřejných 
debat. Pro účinné zapojení občanů je nut-
né, aby dokumentace měla přehlednou, 
srozumitelnou a uživatelsky vstřícnou po-
dobu. 

 Vedení našeho města bohužel takto 
vstřícné a transparentní není. Návrh roz-
počtu nebyl předložen ani finančnímu vý-
boru, mezi jehož základní úkoly příprava 
rozpočtu patří. Rada města se nezajímala 
o zpětnou vazbu od občanů města před 
konečným návrhem rozpočtu a podle 
toho také rozpočet města vypadá.

INVESTIČNÍ AKCE NA ROK 2016 (v tisících Kč)



A jaké jsou vaše investiční priority, vážení 
čtenáři? Bowling v sokolovně, lesní cesty 
nebo chodníky a bezpečnost podél vozo-
vek v centru města? Svůj názor vyjádřete 
na zastupitelstvu města nebo v Plánském 
budíku (plansky.budik@email.cz).
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STŘETY 
ZÁJMŮ  

V PLANÉ 
ANEB RUKA 
RUKU MYJE

 Vzniká plánská komunální politika v dis-
kusi mezi koaličními členy plánského za-
stupitelstva? Nebo pouze v širším kruhu 
pětičlenné městské rady? Správnější je 
druhá z těchto variant, nicméně nejblíže 
pravdě bude pojem jednovláda. Jak by 
ale mohl jeden člověk řídit a ovládat celé 
město sám? K tomu si buduje a upevňu-
je systém podporovatelů, kteří jsou sa-
mozřejmě za svou loajalitu odměňováni, 
zcela legálně z rozpočtu našeho města. 
Před veřejnou kontrolou jsou chráněni 
zákonem na ochranu osobních údajů (v 
jiných zemích jsou zveřejňovány všechny 
příjmy, platy, odměny zaměstnanců ve ve-
řejných službách). Další fáze zdokonalení 
tohoto systému nastala po posledních 
volbách. Došlo k upevnění moci zavázá-
ním si nových zastupitelů. K tomu se vyu-
žily veřejné funkce a peníze města, které 
jsou rozdělovány na různé zakázky (často 
bez výběrových řízení). Pozorný občan se 
ve zveřejněných usneseních rady města 
dozví o prodeji dřeva z plánských měst-
ských lesů společnosti Správa lesů města 
Tábora, který byl navržen panem Vyhna-
lem, radním Plané a zároveň vedoucím 
zaměstnancem zmíněné společnosti 
(RM/487/19/15 ze dne 29. 7. 2015). Do-
zví se o zakázkách pana zastupitele Hof-
mana (číslo usnesení RM/1842/101/14, 
RM/128/6/15, RM/252/11/15: jedná se  
o ozelenění v celkové hodnotě 233 280 Kč)  
nebo o dceři zastupitele města pana Ho-
řejšího, která byla jmenována na pozici 
nejvyššího úředníka ve městě (bohužel 
také bez výběrového řízení). Došlo k od-
volání ředitele technických služeb, který 
odvedl kus práce např. v oblasti nastave-
ní kontrolních mechanismů a tepelného 
hospodářství, které zamezovaly plýtvání 
veřejnými prostředky. Musel ustoupit no-
vému řediteli technických služeb, shodou 
okolností opět zastupiteli města, panu 
Pekárkovi. Jistě existují další zákulisní do-
hody, o kterých se ani zvídaví občané nic 
nedozvědí.       JR

LAGUNA 
NA TOČNĚ

 Je to už několik let, kdy jsem opakovaně 
na zastupitelstvech upozorňoval na špat-
ný terén zastávky Masokombinát točna. 
Panely na točně jsou položeny pod úrovní 
silnice tak, že rozdíl výšek při nájezdu tvoří 
schod. To způsobuje nejen nepřiměřené 
opotřebování autobusů a nepohodlí ces-
tujícím, ale při sebemenším dešti se zde 
tvoří obrovská louže, kterou jsou cestující 
nuceni překonávat, chtějí-li se dostat na 
nástupní ostrůvek.

 Tato „maličkost“ denně znepříjemňuje 
cestování mnoha lidem už po několik let. 
I letos je její oprava uvedena v investiční 
části rozpočtu města (500 000 Kč). Dou-
fejme, že tedy konečně dojde k důkladné 
opravě točny. 
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PŘÍBĚH 
JEDNÉ 

ZASTÁVKY 
NA TOČNĚ

 Na začátku roku 2014 jsem jako mís-
tostarosta pracoval v týmu zaměstnanců 
našeho města na přípravě opravy autobu-
sové zastávky na točně u Masokombiná-
tu. Navrhovali jsme výměnu bočních krytů 
stěn a opravu rozbité části střešní krytiny. 
Konstrukce zastávky byla v perfektním 
stavu a její velikost odpovídala množství 
cestujících v této lokalitě. Město se chys-
talo požádat o dotaci Krajský úřad a její 
dotační titul se výborně shodoval i s naší 
myšlenkou opravit také povrch zastávky, 
který byl (a stále je) rozpraskaný a složený 
z různých opravovaných panelů. Připravo-
vaný návrh počítal s bezbariérovou úpra-
vou povrchu zastávky. Úprava nástupiště 
pro tělesně postižené dokonce zvyšovala 

šanci na získání dotace. Návrh byl tedy 
připraven, ale starosta Šimánek do pro-
jektu zcela autoritativně vstoupil a změnil 
jej. Stará prostorná čekárna musela ustou-
pit čekárně nové, ale výrazně menší. Ani 
s obnovou povrchu kolem čekárny se už 
nepočítalo. Dodnes si pamatuji zklamání 
všech, kteří se podíleli na přípravě tohoto 
návrhu. Při pohledu na dnešní stav zastáv-
ky si nemyslím, že se jednalo o moudré 
rozhodnutí.
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SPOLEK 
ZDRAVÁ 
PLANÁ

 Dne 14. 11. 2015 vznikl zapsaný spolek 
Zdravá Planá navazující na stejnojmenné 
sdružení nezávislých kandidátů. Tento 
spolek jsme založili proto, abychom moh-
li více ovlivňovat dění v Plané nad Lužni-
cí a jejím okolí v oblasti ochrany přírody  
a krajiny, ale také podpořit kulturní dění  
a sport. Chtěli bychom žít ve městě, které 
je hezké, vstřícné a bezpečné jak pro nás, 
tak pro naše děti, rodiče a všechny ostat-
ní. Nechceme, aby se naše město vyvíjelo 
překotně a nevyváženě. Z patnácti měst-
ských zastupitelů má Zdravá Planá pouze 
tři zástupce; máme tedy velmi malou mož-
nost ovlivňovat městský rozpočet a inves-
tice. Přesto chceme pracovat na návrzích, 
které mohou Planou posunout vpřed. 
Součástí naší práce je také upozorňování 
na nešvary, které naše město poškozují.

 Pokud má být Planá nad Lužnicí příjemná 
k žití, je třeba se nad jejím vývojem 
zamýšlet v delším časovém horizontu. 
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STARÁ ZASTÁVKA

NOVÁ ZASTÁVKA



na webovou stránku města - http://www.
mestocernosice.cz/, v dolní polovině ob-
razovky uvidíme žlutě podbarvené prokli-
ky: veřejné zakázky, smlouvy a rozpočet. 
Klikneme-li na veřejné zakázky, najdeme 
seznam všech výběrových řízení včetně 
výzvy, dokumentace a výsledků. Dále 
najdeme seznam řízení ve fázi hodnoce-
ní předložených nabídek, seznam výzev k 
podání nabídek a také plánovaná budou-
cí výběrová řízení. Klikneme-li na smlou-
vy a posléze na evidenci smluv, uvidíme 
všechny smlouvy  v hodnotě nad 100 000 
korun, které město Černošice uzavřelo od 
1 .1. 2012.
           Samostatnou kapitolou je rozpočet, 
který je k dispozici dopodrobna; můžete 
si nejenom přečíst, kolik korun potřebuje 
místní samospráva, ale také zjistit, za co 
jsou peníze utraceny. 
Sečteno a podtrženo: vedení města Čer-
nošice je transparentní, přístupné, otevře-
né veřejnosti a pro Městský úřad v Plané 
by mělo být velice inspirativní.  

RS

 ODKUD SE 
BEROU PE-

NÍZE V ROZ-
POČTU OBCÍ?

 Planá nad Lužnicí se nám mění před oči-
ma: přestavuje se sokolovna, upravují se 
budovy městského úřadu i základní školy. 
Není špatné si připomenout odkud dostá-
vá Městský úřad Plané nad Lužnicí peníze. 
Napíšeme-li slova „rozpočet obce“ do 
internetového vyhledávače, dostaneme 
se na stránku http://www.rozpocetobce.
cz/jak-cist-rozpocet-obce a hned si mů-
žeme prostudovat jednoduché schéma,  
ve kterém jsou zobrazeny toky peněz  
z daní, které platíme my, daňoví poplat-
níci. Je zřejmé, že všechny peníze, které 
jdou do rozpočtu obcí, pocházejí z daní. 
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SRDEČNĚ 
VÁS ZVEME 

NA 
SOUSEDSKÝ

PLES 
V HOTELU 
LUŽNICE  
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CO  
S VÝSLEDKY 
DOTAZNÍKU 

PRO RODIČE?
 Po přečtení výsledků dotazníku pro ro-
diče a děti o plánské ZŠ se paní ředitelka 
nechala slyšet, že se snad jedná o jinou 
školu. Myslím, že se nejedná o jinou ško-
lu, ale o představu o ní. Většina rodičů  
a dětí, kteří v dotazníku vyjádřili svůj ná-
zor, mají zřejmě o této škole jinou předsta-
vu než paní ředitelka. Ani jedna představa 
asi nebude objektivní. 88 % dotázaných 
rodičů druhého stupně by prý školu nedo-
poručilo svým známým. Že by byli rodiče 
opravdu tak nezodpovědní a posílali děti 
do školy, o které mají tak špatné mínění? 
Nevyužila část rodičů dotazník, aby to 
vedení školy „spočítala“? Nechtěli kritici, 
skrytí v anonymitě, vyburcovat někoho ji-
ného (školskou komisi, vedení města, za-
stupitelstvo, opozici…), aby se se situací 
ve škole „něco dělalo“?  A tak jsou možná 
otázky, které vyplynuly po přečtení vý-
sledků ankety, důležitější než odpovědi  
v dotazníku samém:

 Proč má tak velká skupina rodičů potře-
bu zkritizovat školu, potažmo vedení ško-
ly? Proč svůj názor neprezentují v osobním 
jednání na třídních schůzkách, na rodi-
čovské kavárně, na zastupitelstvu města?  
A pokud k tomu docházelo, zajímalo to 
vůbec někoho? A pokud to nikoho neza-
jímalo, co bylo dál?  

 Nemyslím si, že by nebylo v plánské 
škole co zlepšovat, ale zdá se mi dost po-
dezřelé, že prakticky všechny odpovědi 
v dotazníku vyznívají v neprospěch ško-
ly. Dotazník bych více chápal jako jakýsi 
barometr emocí, ale pokud chceme řešit 
problémy, musíme postupovat dál. Má-li 
se něco zlepšit, je třeba, aby všichni zú-
častnění, tj. rodiče, zřizovatel a vedení 
školy nepřehazovali odpovědnost jeden 
na druhého a neschovávali se za anonymi-
tu dotazníků. 
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INSPIRACE
OD SOUSEDŮ

Vrátíme se zpět do Černošic. Minule jsme 
pochválili umístění kamery na staveništi 
sportovní haly spolu s možností shlédnutí 
všech plánů výstavby haly. Dnes bychom 
chtěli vyzvednout transparentnost Černo-
šického městského úřadu. Podíváme-li se 

PŘECHOD  
DO PRÁZDNA 
A CHODNÍKY 

V NE-
DOHLEDNU!

 V rámci nájezdu na dálnici byl mezi Ma-
detou a Masokombinátem vybudován 
pěkný přechod pro chodce. Bohužel je to 
přechod „odnikud nikam“; nemá totiž ná-
vaznost ani na jedné straně na pokračující 
chodník. Směrem od Masokombinátu je 
namísto chodníku jakási vyšlapaná cestič-
ka u krajnice vozovky, směrem k Madetě 
je to ještě horší a pro chodce nebezpeč-
nější. Je mi jasné, že vybudování chod-
níku od Masny k Madetě by asi nebyla 
úplně levná záležitost, nicméně vzhledem 
k frekvenci chodců na této trase je velice 
potřebná. 

 Od Madety ke hřbitovu kdysi chod-
ník býval, ale je v dezolátním stavu, pod 
nánosem bahna a trávy. Domnívám se, 
že znovuobnovení by nemuselo být tak 
náročné. Možná je to science fiction, ale 
úžasné by bylo domyslet a dobudovat ce-
lou stezku pro chodce (případně i cyklis-
ty) od Masny až na Sezimovo Ústí II. Na 
kombinovanou stezku pro pěší a cyklisty 
v Průmyslové ulici jsou v rozpočtu na rok 
2016 vyčleněny 3 miliony Kč. Doufejme, 
že také budou náležitě proinvestovány.
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