
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 21/2016 konaného dne 20. 7. 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. 

 

276/21/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný a upravený návrh programu jednání a 
navržené ověřovatele zápisu. 
 

277/21/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu místostarosty obce o splnění úkolů a 
průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 20/2016. 
 

278/21/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. bere na vědomí zápis hodnotící komise o posouzení a hodnocení cenových nabídek; 
II. schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vítězem veřejné zakázky 
k provedení stavebních prací „Odbahnění sedimentační nádrže ČOV Plavsko“ firmu PAS 
Natura, s. r. o. Hvězdova 1716/2b, Praha  
III. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 
 

279/21/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje nabídku ing. Radka Hajny, Žíteč 90 ,na činnost Technického dozoru investora 
a koordinátora BOZP akce „Odbahnění sedimentační nádrže ČOV Plavsko“; 
II. pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy. 
 

280/21/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. schvaluje výzvu se zadávací dokumentací k podání cenové nabídky do 10. 8. 2016 do 
16:00 hod na dodávku „Plavsko-Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“; 
II. pověřuje starostu a místostarostu obce zveřejněním této výzvy. 
 
                                                      281/21/2016 
 
Zastupitelstvo obce Plavsko  
I. souhlasí s cenovou nabídkou firmy Truhlářství Milan Kluzák, Jindřichův Hradec na 
provedení truhlářských prací v MŠ Plavsko; 
II. pověřuje starostu obce objednáním těchto prací.  
 

    
 
 



282/21/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. souhlasí s opravou místní komunikace ve vybraných lokalitách firmou Asfalt OK  
II. pověřuje starostu obce objednáním těchto prací. 
 
 
                                                     

283/21/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016.  
 
 

284/21/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu 
přednesenou starostou obce. 
 
 

285/21/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 
I. souhlasí se snížením stavu peněžních prostředků běžného účtu u České spořitelny a. s. 
a to případným převedením do Fio Banky a. s. a do WALDVIERTLER SPARKASSE 
BANK AG; 
II. pověřuje starostu obce jednáním s těmito bankami k přípravě smluv. 

 
 
 
 
  
 
 
V Plavsku dne 20. 7. 2016 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     

 


