
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 30/2017 konaného dne 17. 5. 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. 

 

403/30/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

404/30/2017 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 29/2017.  

 

405/30/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje návrh výzvy, zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo k vypsání podání 

cenové nabídky zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy účelové komunikace p. č. 2696 

Plavsko-Šimanov“; 

II. pověřuje společnost GARANTA CZ a. s., České Budějovice zveřejněním této výzvy. 

 

                                                       

406/30/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko jmenuje hodnotící komisi pro zakázku malého rozsahu 

„Oprava hráze rybníka Závistivý v k. ú. Plavsko“  

 

407/30/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko jmenuje hodnotící komisi za obec Plavsko pro zakázku 

malého rozsahu „Stavební úpravy účelové komunikace p. č. 2696 Plavsko – Šimanov“  

 

408/30/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor do 20. 5. 2017 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

 

 

  

409/30/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor obecního domu v č. p. 77 

 II. pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu. 

 



410/30/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 se současnou úpravou 

rozpisu rozpočtu č. 202/2017 

 

 

411/30/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje nákup věcných cen pro děti jako účastníky 

dětského dne pořádaného Sborem dobrovolných hasičů Plavsko v sobotu 24. 6. 2017 na 

hřišti U Borku. 

                               

412/30/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje poskytnutí podpory na provoz zapsaného spolku Linka bezpečí,  

II. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy. 

 

 
V Plavsku dne 17. 5. 2017 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     

 


