
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 17/2016 konaného dne 30. 3. 2016 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

227/17/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu. 

228/17/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu místostarosty obce o splnění úkolů a 

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 16/2016. 

 

229/17/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. nesouhlasí s uzavřením účelové komunikace vedoucí přes parcelu č. 2624/5 jejím 

vlastníkem a tím zabránění průjezdu v lokalitě U Turků; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním o obnovení průjezdnosti této účelové 

komunikace. 

 

230/17/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor o prodloužení nájmu 

nebytových prostor na dobu určitou do 30. 4. 2017; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor. 

 

231/17/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru, svozu a zpracování bioodpadu mezi Ing. 

Petrem Nouzou a Obcí Plavsko ze dne 30. 4. 2015; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.  

 

                                                      232/17/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. odkládá provedení stavebních prací „ZŠ Plavsko č. p. 39 rekonstrukce elektroinstalace“ 

na rok 2017; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce s přípravou zadávací dokumentace k vybrání 

zhotovitele v přelomu roku 2016/2017. 

 

  

 

 



   233/17/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí starostou obce provedená rozpočtová 

opatření č. 2/2016 a č. 3/2016.   

 

 

                                                    234/17/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s provedením oprav výtluků a úseků místních komunikací v obci technologií 

silkot; 

II. pověřuje starostu obce k zajištění cenové nabídky na tyto práce. 

 

235/17/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko pověřuje starostu a místostarostu obce k jednání 

s projektantem o možné změně v projektové dokumentaci „Stavba chodníků v Plavsku“ 

ohledně vedení chodníku plynule kolem komunikace podél rybníka Rohlík. 

 

 

236/17/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2016. 

 

237/17/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. neschvaluje projektovou dokumentaci „Oprava hráze rybníka Závistivý v k. ú Plavsko“ 

i projektovou dokumentaci „Oprava rybníka Rohlík v k. ú. Plavsko“; 

II. nesouhlasí s podáním žádostí o dotaci  z Ministerstva zemědělství ČR na základě 

dotačního titulu Rekonstrukce, oprava a výstavba malých vodních nádrží. 

 

 

 

 

 

  
 

 

V Plavsku dne 30. 3. 2016 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


