
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 31/2017 konaného dne 7. 6. 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. 

 

413/31/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

414/31/2017 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 30/2017.  

 

415/31/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele akce „Oprava hráze rybníka 

Závistivý v k. ú. Plavsko“; 

II. rozhodlo o vyloučení účastníka zadávacího řízení  

III. rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky  

IV. pověřuje zástupce zadavatele, aby na základě uzavřené příkazní smlouvy sdělil výše 

uvedené rozhodnutí jednotlivým účastníkům zadávacího řízení; 

V. schvaluje uzavření smlouvy o dílo  

VI. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy o dílo. 

 

 

                                                       

416/31/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele akce „Stavební úpravy účelové 

komunikace p. č. 2696 Plavsko-Šimanov“; 

II. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky účastníka řízení  

III. pověřuje zástupce zadavatele, aby na základě uzavřené příkazní smlouvy sdělil výše 

uvedené rozhodnutí jednotlivým účastníkům zadávacího řízení; 

IV. schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

V. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy o dílo. 

 

417/31/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s cenovou nabídkou na dodání a instalaci monitorovacího a řídicího systému 

pro vodovod Plavsko; 

II. pověřuje místostarostu obce zajištěním návrhu smlouvy o dílo. 



418/31/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017   

 

 

 

419/31/2017 
I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor pod 

jevištěm obecního domu č. p. 77  

II.  pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy. 

 

420/31/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., 

o poskytnutí daru na letní tábor;  

II. neschvaluje poskytnutí daru.   

 

 

421/31/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeským krajem na realizaci projektu ZŠ a 

MŠ Plavsko „Hrajeme si na řemesla“. 

II. pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

                               

422/31/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje poskytnutí peněžního daru zapsanému ústavu Otevřená OKNA, na 

integrovaný letní tábor klientů se zdravotním postižením; 

II. ukládá starostovi obce realizaci tohoto usnesení. 

 

                               

423/31/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s prováděním technické dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce při 

realizaci stavby „Stavební úpravy účelové komunikace p. č. 2696 Plavsko – Šimanov“;   

II. pověřuje starostu obce dalším jednáním. 

 

 
V Plavsku dne 7. 6. 2017 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


