
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 25/2017 konaného dne 18. 1. 2017 

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. 

 

334/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 
ověřovatele zápisu. 
 

335/25/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu místostarosty obce o splnění úkolů a 
průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 24/2016. 
 

336/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Plavsko od 9. 12. 2016 
do 18. 1. 2017 přednesenou starostou obce. 
 

337/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko jmenuje členy hodnotící komise pro hodnocení cenových 
nabídek veřejné zakázky „Základní škola Plavsko č. p. 39 - Rekonstrukce elektroinstalace 
a opravy omítek“ a náhradníky komise.  
 

338/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. schvaluje cenovou nabídku na provádění TDI stavební akce „Základní škola Plavsko č. 
p. 39 – Rekonstrukce elektroinstalace a opravy omítek“;  
II. pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy. 
 

                                                       
339/25/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Plavsko, p. č. 2736/25, zahrada o 
výměře 39 m2  
II. pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru.  
 

   340/25/2017 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje prodej těchto obecních pozemků v k. ú. Plavsko - lesní pozemek  p. č. 2649/25 
o výměře 672 m2, dále  pozemek p. č. 2648/33, travní porost o výměře 505 m2 , část 
pozemku 2649/5 díl „a“ travní porost o výměře 26 m2 a část pozemku 2649/7 díl „b“ o 
výměře 19 m2  
II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 



                      
341/25/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2 o nájmu nebytových prostor mezi obcí Plavsko od 1. 
ledna 2017 do 30. 4. 2017 s tím, že výše měsíčních záloh na energie bude zvýšena 
II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku k nájemní smlouvě. 
 

342/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s možností rozšíření služeb OÚ Plavsko o vidimaci a 
legalizaci. 

 

343/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí provedenou archivace dokumentů OÚ 
Plavsko. 

344/25/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje záměr bezúplatné výpůjčky TJ Sokol Plavsko, z. s. pozemku v k. ú. Plavsko 
parc. č. st. 281, jehož součástí je stavba na dobu určitou pěti let; 
II. pověřuje starostu obce zveřejněním záměru výpůjčky. 
 

345/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko stanoví v souladu se zákonem o obcích a s nařízením vlády č. 
414/2016 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva o 4%. 
 

346/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 v oblasti poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;  
III. pověřuje místostarostu zveřejněním zprávy. 
 

347/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtová opatření č. 20/2016 a č. 21/2016 
provedená starostou obce. 
 

                                                       
 
 

348/25/2017 
 
Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. schvaluje nechat provést změnu v projektové dokumentaci „Stavební úpravy účelové 
komunikace p. č. 2696 Plavsko – Šimanov“ spočívající ve změně technologie asfaltového 
úseku cesty; 
II. pověřuje starostu obce zajištěním provedení této změny. 
 



 
349/25/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 
č. 12217676 mezi obcí Plavsko a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice skladu parcela č. st. 312  
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o připojení. 

 
 

350/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko nedoporučuje připojit se v roce 2017 k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“. 

 
351/25/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje vypsání výběrového řízení na pracovníka údržby 
obce Plavsko. 

352/25/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje převod zisku z vodného a stočného za rok 2016 z provozování vodovodů a 
kanalizace obce do Fondu obnovy vodovodů a kanalizace obce Plavsko; 
II. schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017. 

 
 

 
 
                                                       
 
V Plavsku dne 18. 1. 2017 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     

 


