
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 20/2016 konaného dne 29. 6. 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. 

 

262/20/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný a upravený návrh programu jednání a 

navržené ověřovatele zápisu. 

 

263/20/2016 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 19/2016. 

 

264/20/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s přípravou aktuální projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci na 

parkové úpravy na návsi v obci;  

II. pověřuje starostu obce zajištěním této aktualizace.   
 

265/20/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje návrh zadávací dokumentace včetně textu výzvy; 

II. schvaluje vyzvat firmy RVS Jindřichův Hradec, ZVŠ Stavitelství Třeboň a I. 

Kamenická stavební a obchodní Kamenice nad Lipou k podání cenové nabídky; 

III. jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; 

pro provedení  veřejné zakázky „Odbahnění sedimentační nádrže ČOV Plavsko“. 

 

266/20/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. odkládá schválení návrhu zadávací dokumentace včetně textu výzvy; 

II. schvaluje vyzvat firmy Auto Vinkler s. r. o., Hradišťská 2454 Písek; firmu Milan Král 

a. s., Pod Stromovkou 211, České Budějovice a firmu THT Polička, s. r. o., Starohradská 

316, Polička k podání cenové nabídky; 

III. jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  

pro provedení  veřejné zakázky „Plavsko - Dopravní automobil s požárním přívěsem 

nákladním“. 

 

                                                      267/20/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH-014330038330/002 mezi Obcí 

Plavsko a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice zastoupenou firmou E.ON 



České Budějovice, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice II. pověřuje 

starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

    

268/20/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje projektovou dokumentaci Základní škola Plavsko 

č. p. 39 na provedení stavebních zednických prací po rozvodu nové elektroinstalace 

v budově školy včetně oprav podlah a dveří a částečné výměny radiátorů topení. 

 

 

                                                     

269/20/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje pro rok 2017 cenu vodného ve výši 30,- Kč (bez DPH) za 1 m3 pitné vody a 

cenu stočného ve výši 3,- Kč (bez DPH) za odvedení 1m3 odpadní vody pro vodovod a 

kanalizaci v obci; 

II. schvaluje pro rok 2017 cenu vodného ve výši 30,- Kč (bez DPH) za 1 m3 pitné vody pro 

vodovod v tzv. Malém Plavsku; 

III. pověřuje místostarostu obce zveřejněním. 

 

270/20/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko neschvaluje uložení volných finančních prostředků obce do 

investiční společnosti Conseq Investment managment, a. s. Praha. 

 

 

271/20/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Plavsko a Jihočeským 

krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice na realizaci projektu „Pořízení 

dopravního automobilu DA-L1Z pro obec Plavsko 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

 

 

 

272/20/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016. 

 

 

 

273/20/2016 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s návrhy zápisů do obecní kroniky za rok 2014 a za 

rok 2015. 

 

 

 

 



274/20/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od 2. 6. do 

29. 6. 2016. 

 

275/20/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s poskytnutím daru zapsanému ústavu Otevřená 

OKNA. 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

V Plavsku dne 29. 6. 2016 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     

 


