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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 19/2020 ze dne 6. 5. 2020 

241/19/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujících bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 241/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

242/19/2020    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. 18/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 242/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
243/19/2020 Smlouva o dílo Změna č. 3 

ÚP Plavsko 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

 I. schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení Změny č. 3 územního 

plánu Plavsko uzavřenou mezi obcí Plavsko jako objednatelem a 

Projektovým ateliérem AD s. r. o., jako zhotovitelem ve výši 

171 600,00 Kč bez DPH; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 243/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

244/19/2020 Změnový list č. 1 a dodatek 

č. 1 ke smlouvě č. 4/2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. projednalo změnový list č. 1 na akci „Plavsko-vrty P-5 a P-6“, 

kterým dochází k navýšení nákladů na uvedenou akci o 73 800,00 

Kč bez DPH; 

II. schvaluje tento změnový list č. 1 včetně dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo „Plavsko-vrty P-5 a P-6“ uzavřené mezi obcí Plavsko a firmou 

HYDROZDROJ s. r. o.; 

III. pověřuje starostu obce podpisem změnového listu č. 1 a dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo „Plavsko-vrty P-5 a P-6“. 

Usnesení 244/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
245/19/2020 Porovnání položek ceny 

pro vodné a stočné za rok 

2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Porovnání všech 

položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za 

kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce jako 

příjemce vodného a stočného a vlastníka i provozovatele 

vodovodu a kanalizace obce Plavsko.  
Usnesení 245/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

246/19/2020 Smlouva o smlouvě 

budoucí 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. projednalo návrh smlouvy č. 1030053589/006 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene mezi obcí Plavsko jako budoucí 

povinnou a společností E.ON Distribuce, a. s., jako budoucí 

oprávněnou na pozemku p. č. 14/5 v k. ú. Plavsko umístěním 

kabelového vedení a uzemnění stavbou „Plavsko, Budín-kabel NN“; 

II. schvaluje uvedenou smlouvu č. 1030053589/006 o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene; 

III. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

Usnesení 246/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
247/19/2020 Dodatek ke smlouvě o 

nájmu nebytových prostor 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodloužení dodatkem č. 3 nájemní smlouvu o nájmu 

nebytových prostor v č. p. 77 mezi obcí Plavsko a paní Janou 

Aišmanovou, od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 s výší nájemného 2 152,00 

Kč měsíčně; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 

nebytových prostor.  

Usnesení 247/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
248/19/2020 Prominutí úhrady a 

odložení splatnosti 

nájemného v souvislosti 

s koronavirovou epidemií 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje dočasné snížení nájemného dohodou mezi obcí Plavsko 

jako pronajímatelem a paní Janou Aišmanovou jako nájemcem 
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 nebytových prostor Plavsko č. p. 77 k provozování pohostinství, a 

to za 2. čtvrtletí 2020 ve výši 5 400,00 Kč;  

II. pověřuje starostu obce popisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě. 

Usnesení 248/19/2020 bylo přijato: Pro 7 proti 0, zdržel se 0 
249/19/2020 Rozpočtové opatření č. 

4/2020 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020 provedené starostou 

obce v navýšení příjmů při jejich současném snížení ve výši 134 

945,70 Kč a zvýšení výdajů při jejich současném snížení v rámci 

rozpočtu, a to ve výši 22 271,76 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření.  

Usnesení 249/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
250/19/2020 Žádost o koupi pozemků 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr prodeje parcel č. 2736/16 ostatní plocha a č. 38/2 

zahrada obě v k. ú. Plavsko; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záměru prodeje těchto 

parcel podle zákona o obcích.  

Usnesení 250/19/2020 bylo přijato. Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

251/19/2020 Rozpočtové opatření č. 

5/2020 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 v navýšení výdajů při 

jejich současném snížení ve výši 240 680,00 Kč a zvýšení příjmů při 

jejich současném snížení ve výši 88 098,00 Kč. 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření.  

Usnesení 251/19/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


