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místostarosta obce            starosta obce 
 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 11/2019 ze dne 31.7. 2019 
131/11/2019 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně doplňujících 

bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 
Usnesení 131/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

132/11/2019    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. 10/2019.  
Usnesení 132/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

133/11/2019 Spolufinancování projektu Zastupitelstvo obce Plavsko  
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje poskytnutí příspěvku Tělovýchovné 
jednotě Sokol Plavsko, z. s. na spolufinancování akce „Modernizace 
sportovního areálu,“ realizované v rámci dotačního řízení z MŠMT. Příspěvek 
bude ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů a 100 % celkových 
nezpůsobilých výdajů projektu. 
Usnesení 133/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

134/11/2019 Kamerový systém Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. souhlasí s monitorováním sběrového místa tříděného a komunálního odpadu 
u obecního domu a sběrového místa BIO odpadu za obecním skladem;  
II. pověřuje místostarostu obce zajištěním cenové nabídky kamerového systému 
v souladu s platnou legislativou. 
Usnesení 134/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

135/11/2019 Žádost o opravu cesty Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. souhlasí s nákupem materiálu na opravu příjezdové účelové cesty k chatové 
oblasti Čihadlo; 
II. pověřuje starostu a místostarostu obce zajištěním opravy uvedené cesty. 
Usnesení 135/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

136/11/2019 Stromy v obci Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. souhlasí s pokácením stromu jasanu ztepilého na parcele 2736/3 
v bezprostřední blízkosti budoucí výstavby rodinného domu; 
II. souhlasí s objednáním prací zásahu odborného řezu stromů akátů rostoucích 
kolem rybníka Rohlík; 
III. pověřuje starostu a místostarostu obce úkoly k zajištění uvedených prací. 
Usnesení 136/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

137/11/2019 Schválení územní studie 
Trávníky 

Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. souhlasí s navrhovaným řešením územní studie „Trávníky“; 
II souhlasí s vložením dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 
Usnesení 137/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

138/11/2019 Rozpočtové opatření č. 
9/2019 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 provedené starostou obce; 
II. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním. 
Usnesení 138/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

139/11/2019 Průběh stavebních prací 
na rybníku Rohlík 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 
bere na vědomí informace starosty obce ohledně stavebních prací „Oprava 
rybníka Rohlík v k. ú. Plavsko“. 
Usnesení 139/11/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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