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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 14/2019 ze dne 14. 11. 2019 

163/14/2019 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujících bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 163/14/2019 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

164/14/2019    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. 13/2019.  

Usnesení 164/14/2019 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
165/14/2019 Prodej pozemku p. č. 306/2 Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodej obecního pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 306/2, 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 150 m2 za 40,00 Kč za 

1 m2 panu MUDr. Alexeji Antončíkovi;  

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.   
Usnesení 165/14/2019 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

166/14/2019 Prodej pozemku p. č. 

2736/15 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje prodej pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 2736/15, zahrada o 

výměře 54 m2 do společného jmění manželů Jana a Růženy 

Nedvědových, za cenu 50,00 Kč za 1 m2; 

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.  

Usnesení 166/14/2019 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
167/14/2019 Žádost o příspěvek na 

havárii kanalizace 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na 

havárii kanalizační přípojky domu u domu Plavsko č. p. 154 na 

základě žádosti pana Michala Mareše. 

Usnesení 167/14/2019 bylo přijato: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 

168/14/2019 Výběr záměru akce 

k podání žádosti o dotaci 

z POV JčK 2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy 

venkova Jihočeského kraje v roce 2020 na akci „Výměna střešní 

krytiny obecního skladu“; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce podáním této žádosti.  

Usnesení 168/14/2019 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
169/14/2019 Aktualizace Místního 

programu obnovy venkova 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy venkova 

(vesnice) obce Plavsko na období 2020-2023; 

II. souhlasí se zařazením bodů: Stavební úpravy části mateřské 

školky, Plavsko 45 – část 1; Stavební úpravy části mateřské školky, 

Plavsko 45 – část 2; Oprava hráze rybníka Hačkov; Rekonstrukce 

travnaté plochy 2649/9 v Plavsku; Objekt šaten sportovního areálu 

v Plavsku a Výměna plynových kotlů v budově ZŠ Plavsko do 

Místního programu obnovy venkova obce; 

III. ukládá starostovi obce provést aktualizaci programu.  

Usnesení 169/14/2019 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
170/14/2019 Smlouva o likvidaci olejů a 

tuků 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi obcí Plavsko 

a společností Libor Černohlávek k zajištění služeb likvidace jedlých 

olejů a tuků z domácností za částku 500,00 Kč;   

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí služby.   

Usnesení 170/14/2019 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
171/14/2019 OZV 1/2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Plavsko; 

II. pověřuje místostarostu obce jejím zveřejněním. 
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Usnesení 171/14/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

172/14/2019 OZV 2/2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů; 

II. pověřuje místostarostu obce jejím zveřejněním. 

Usnesení 172/14/2019 bylo přijato. Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

173/14/2019 Návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ 

Plavsko 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko projednalo návrh Střednědobého 

výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Plavsko na období 2021-2022. Návrh bude 

zveřejněn minimálně patnáct dní na úřední desce a po uplynutí této 

lhůty bude zastupitelstvo hlasovat o jeho schválení.  

Usnesení 173/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

174/14/2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ 

Plavsko na rok 2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko projednalo Návrh rozpočtu Základní 

školy a Mateřské školy Plavsko na rok 2019, kdy provozní příspěvek 

od zřizovatele je požadován ve výši 800 tisíc korun. Návrh rozpočtu 

bude zveřejněn minimálně patnáct dní na úřední desce a po uplynutí 

této lhůty bude zastupitelstvo hlasovat o jeho schválení.  

Usnesení 174/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

175/14/2019 Návrh střednědobého 

výhledu obce 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Plavsko;  

II. navrhuje Střednědobý výhled rozpočtu obce Plavsko pro roky 

2021-2022; 

III. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním na úřední desce 

obce a po uplynutí této lhůty bude zastupitelstvo hlasovat o jeho 

schválení. 

Usnesení 175/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se  

176/14/2019 Příprava rozpočtu obce na 

rok 2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. projednalo návrh rozpočtu obce Plavsko na rok 2020; 

II. souhlasí s návrhem vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2020 

v příjmech i výdajích ve výši 12 075 260,00 Kč; 

III. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním na úřední desce 

obce a po uplynutí této lhůty bude zastupitelstvo hlasovat o jeho 

schválení. 

Usnesení 176/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

177/14/2019 Zřízení vkladového účtu 

 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí se zřízením termínovaného vkladu s obnovou v částce 3 

mil. Kč na období 36 měsíců u Fio banky, a. s. s úrokovou sazbou 

0,75 %; 

II. pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení vkladového 

účtu. 

Usnesení 177/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

178/14/2019 Rozpočtové opatření č. 

13/2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019 provedené 

starostou obce; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření.  

Usnesení 178/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

179/14/2019 Plán zimní údržby obce 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Plán zimní údržby obce 

Plavsko 2019-2020. 

Usnesení 179/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

180/14/2019 Příkaz k inventarizaci 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Plán inventur za rok 

2020 a navrženou inventarizační komisi k provedení inventarizace 

majetku obce. 
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    Josef Pivec          František Boček 

místostarosta obce            starosta obce 

 

Usnesení 180/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

181/14/2019 Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného 

břemene 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu č. 1030050932/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene mezi Obcí Plavsko jako strany „Budoucí 

povinná“ a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice jako strany „Budoucí oprávněná“ stavby 

„Plavsko, Novotný-kabel NN“ za účelem umístění distribuční 

soustavy na pozemku p. č. 2846 v k. ú. Plavsko; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene. 

Usnesení 181/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

182/14/2019 Vyřazení nevymahatelných 

pohledávek 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje odpis nedobytných 

pohledávek obce Plavsko v celkovém objemu 18 050,00 Kč.  

Usnesení 182/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

183/14/2019 OZV 3/2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. vydává obecně závaznou vyhlášku obce Plavsko č. 3/2019 o 

místním poplatku ze psů; 

II. ukládá místostarostovi obce její zveřejnění. 

Usnesení 183/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 

184/14/2019 OZV 4/2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. vydává obecně závaznou vyhlášku obce Plavsko č. 4/2019 o 

místním poplatku; 

II. ukládá místostarostovi obce její zveřejnění. 

Usnesení 184/14/2019 bylo přijato. Pro 6, proti 0, zdržel se 


