
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 18/2016 konaného dne 27. 4. 2016 

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. 

 

238/18/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu. 

239/18/2016 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 17/2016. 

 

240/18/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky za 

rok 2015 v PO obce „ZŠ a MŠ Plavsko“ a schvaluje její nulový výsledek hospodaření za 

rok 2015; 

II. schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2015 zřizované příspěvkové organizace 

„Základní škola a Mateřská škola Plavsko. 

 

241/18/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 

a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek schvaluje účetní závěrku obce Plavsko sestavenou 

k 31. 12 2015 ve výši  + 1.493.436,06 Kč. 

 

242/18/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje závěrečný účet obce Plavsko sestavený k 31. 12. 

2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

 

                                                      243/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Zprávu o hospodaření  - závěrečný účet 

Svazku obcí regionu Třeboňsko za rok 2015. 

 

   244/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Všeobecné podmínky dodávky pitné vody 

vodovodem v tzv. Malém Plavsku. 

 

 

                                                     

 



245/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje reklamační řád Obce Plavsko dodávky pitné vody 

a odvádění odpadních vod jako vlastníka a provozovatele veřejných vodovodů a veřejné 

kanalizace. 

 

246/18/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje uzavření pracovního poměru, na pozici technického pracovníka obce na dobu 

určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017; 

II. pověřuje starostu obce uzavřením pracovní smlouvy. 

 

 

247/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s nákupem a dovozem materiálu k opravě cesty na 

Čihadlo ve výši 15.000,- Kč. 

 

248/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 6/2016 

provedené starostou obce.  

 

 

249/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje Smlouvu o bezpečnostním monitorování objektu mezi obcí Plavsko a firmou 

ELZY, spol. s r. o., Jindřichův; 

II. pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

250/18/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje Servisní smlouvu mezi obcí Plavsko a firmou ELZY, spol. s r. o., Jindřichův 

Hradec na elektronickou zabezpečovací signalizaci „EZS“; 

II. pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

251/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s cenovým návrhem ve výši 125.100,- Kč bez DPH firmy Asfalt OK, České 

Budějovice na opravu místních komunikací obce Plavsko; 

II. pověřuje starostu obce objednáním těchto prací. 

 

 

 

 

 



252/18/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s podáním žádosti na GŘ HZS o registraci akce „Plavsko – dopravní 

automobil“; 

II. schvaluje výši vlastních zdrojů 550.000,- Kč pro realizaci akce; 

III. pověřuje starostu obce podpisem žádosti o registraci.  

 

 

  
 

 

V Plavsku dne 27. 4. 2016 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


