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                          místostarosta                                                                                                                starosta 

                            Josef Pivec     František Boček 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 8/2019 ze dne 24. 4. 2019 

98/8/2019 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně doplňujících 

bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 98/8/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

99/8/2019 Zpráva o plnění usnesení 

ZO z minulého zasedání 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu místostarosty obce o splnění 

úkolů a průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 

7/2019.  

Usnesení 99/8/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

100/8/2019 Pasportizace veřejného 
osvětlení 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. odkládá zhotovení pasportizace veřejného osvětlení na základě cenové nabídky 

společnosti Ekosvětlo s. r. o., Řípov; 

II. vyzývá starostu a místostarostu obce k jednání k doplnění uvedené nabídky o 

vyčíslení úspory elektrické energie při instalaci nových svítidel. 

Usnesení 100/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

101/8/2019 Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného 

břemene 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I.  schvaluje smlouvu č.: 1030051367/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi obcí Plavsko jako osobou povinnou a společností E.ON 

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako osobou 

oprávněnou na parcelách č. 2649/7 a 2697/7 umístěním distribuční soustavy 

stavby „Plavsko, Řimnáč-kabel NN“ za jednorázovou náhradu v celkové výši 

1 200,00 Kč bez DPH; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 101/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

102/8/2019 Výzva k doplnění podání 

žádosti 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s oslovením firmy FIEDLER AMS s. r. o., České Budějovice 

k vypracování cenové nabídky na dodání, instalaci monitorovacího zařízení 

měření odpadních vod v odlehčovací komoře kanalizačního řadu Plavsko; 

II. ukládá starostovi a místostarostovi obce zajištění této nabídky. 

Usnesení 102/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

103/8/2019 Nabídka na TDI stavební 

akce opravy rybníka 

Rohlík 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko odkládá schválení TDI a koordinátora BOZP na 

stavební akci „Oprava rybníka Rohlík v k. ú. Plavsko“. 

Usnesení 103/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

104/8/2019 Rozpočtové opatření č. 

5/2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 ve zvýšení výdajů s jejich 

současném snížení ve výši 201 755,00 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového opatření. 

Usnesení 104/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

105/8/2019 Návrh ložnice MŠ 

v podkroví 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s vložením projednaných návrhů do úpravy 

projektové dokumentace vzniku ložnice MŠ v podkroví.    

Usnesení 105/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

106/8/2019 Žádost o dotaci z MŠTM 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. projednalo nabídku společnosti G-PROJEKT s. r. o. na zpracování a podání 

žádosti o dotaci z MŠTVM ČR na výstavbu sportovních kabin; 

II. ukládá starostovi a místostarostovi obce získat více informací k možnosti 

podání této žádosti o dotaci. 

Usnesení 106/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

107/8/2019 Zápis do kroniky obce za 

rok 2017 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko projednalo a schvaluje se zapracováním uvedených 

připomínek zápis do kroniky obce Plavsko za rok 2017.  

Usnesení 107/8/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


