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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 12/2019 ze dne 4. 9. 2019 

140/12/2019 Schválení 

programu  

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujících bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 140/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

141/12/2019    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. 11/2019.  

Usnesení 141/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

142/12/2019 Darovací smlouva a 

smlouva o zřízení 

věcného břemene 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene 

mezi Jihočeským krajem jako dárcem a Obcí Plavsko jako 

obdarovaným o darování pozemkových parcel v k. ú. Plavsko na 

základě geometrického plánu č. 442-77/2018, a to dílů „a“ o výměře 96 

m2, „d“ o výměře 46 m2, „g“ o výměře 91 m2 a „h“ o výměře 16 m2 

z pozemkové parcely č. 2708/1. Dále dílů „b“ o výměře 50 m2, „e“ o 

výměře 65 m2, „f“ o výměře 49 m2 a „j“ o výměře 102 m2 z pozemkové 

parcely č. 2736/21 a dílu „c“ o výměře 18 m2 z pozemkové parcely č. 

2713 a zřízení bezúplatné služebnosti ve prospěch Obce Plavsko 

spočívající v právu umístění kabelu veřejného osvětlení do pozemku 

parcely 2708/1 v k. ú. Plavsko také na základě tohoto geometrického 

plánu.; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 142/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

143/12/2019 Vypořádání pozemků 

vzájemným darováním 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s rozdělením pozemků a návrhem vypořádání pozemků mezi 

obcí Plavsko a Jihočeským krajem na základě geometrického plánu č. 

456-14/2019 a geometrického plánu č. 457-15/2019; 

II. schvaluje toto vypořádání pozemků vzájemným darováním; 

III. pověřuje starostu obce dalším jednáním vedoucí k tomuto 

vypořádání pozemků. 

Usnesení 143/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
144/12/2019 Pověření pro jednání 

s pořizovatelem zprávy 

uplatňování územního 

plánu 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

pověřuje starostu obce ing. Františka Bočka pro jednání 

s pořizovatelem při zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního 

plánu Plavsko. 

Usnesení 144/12/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 

145/12/2019 Projektová 

dokumentace „Stavební 

úpravy části MŠ 

Plavsko-část 1“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

schvaluje projektovou dokumentaci „Stavební úpravy části mateřské 

školky, Plavsko 45 - ČÁST 1“ vyhotovenou projekční kanceláří 

ATELIER G+G, s. r. o., Jindřichův Hradec. 

Usnesení 145/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
146/12/2019 Rozpočtová opatření č. 

10/2019 a č. 11/2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019 provedené starostou 

obce k 26. 8. 2019; 

II. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 k 4. 9. 2019; 

III. pověřuje místostarostu obce jejich zveřejněním. 

Usnesení 146/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
147/12/2019 Zápisy kontrolního a 

finančního výboru 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

bere na vědomí zápis č. 1/2019 finančního výboru obce a zápis č. 

1/2019 kontrolního výboru obce. 

Usnesení 147/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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    Josef Pivec          František Boček 

místostarosta obce            starosta obce 

 

148/12/2019 Odborný lesní hospodář 

obce 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje od 1. 10. 2019 pana ing. Jana Špuláka pro výkon odborného 

lesního hospodáře pro lesy Obce Plavsko;   

II. pověřuje starostu obce přípravou smlouvy a ohlášením změny OLH 

na odboru životního prostředí v J. Hradci. 

Usnesení 148/12/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
149/12/2019 Žádost o řešení opravy 

silnice Políkno-Plavsko 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

souhlasí se zasláním dopisu paní hejtmance Jihočeského kraje se 

žádostí o zařazení rekonstrukce silnice III. třídy č. 14814 Políkno-

Plavsko na přední místa seznamu oprav a rekonstrukce silnic II. a III. 

třídy kraje a o její brzkou opravu.  

Usnesení 149/12/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 


