
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 22/2016 konaného dne 10. 8. 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. 

 

286/22/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný a upravený návrh programu jednání a 
navržené ověřovatele zápisu. 
 

287/22/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu místostarosty obce o splnění úkolů a 
průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 21/2016. 
 

288/22/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. bere na vědomí zápis hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
II. schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vítězem veřejné zakázky dodání 
automobilu pro SDH „Plavsko – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“ 
firmu Auto Vinkler, s. r. o., Lannova 2061/8, Praha  
III. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy s touto firmou. 
 

289/22/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje projektovou dokumentaci  „Stavba chodníků v Plavsku“; 
II. souhlasí s podáním žádosti o vydání územního souhlasu pro S. O. 401 Veřejné osvětlení 
a žádosti o stavební povolení S.O. 101 Chodník u sil. III/148 13 a S.O. 102 Chodník u vodní 
nádrže. 
 

290/22/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. souhlasí se zřízením termínovaného vkladu na dobu 36 měsíců u banky MONETA 
Money Bank, a. s. a termínovaného vkladu na dobu 36 měsíců u banky Fio banka; 
II. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem smluv o vkladových účtech. 
 
                                                       

291/22/2016 
 
Zastupitelstvo obce Plavsko neschvaluje společný nákup energie zemního plynu 
s ostatními obcemi v rámci projektu „Snížení nákladů na nákup elektrické energie a 
zemního plynu“ realizovaný společností eCENTRE, a. s. 
 

    
 



292/22/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko nedoporučuje podání žádosti o dotaci na universální kolový 
traktor s lesnickou nástavbou z Programu rozvoje venkova.  
                      

293/22/2016 
 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu 
přednesenou starostou obce. 

294/22/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. bere na vědomí vstup SORT do Turistické oblasti Třeboňsko; 
II. souhlasí se začleněním správního obvodu obce do výše uvedené turistické oblasti.  
 

 
 
V Plavsku dne 10. 8. 2016 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


