
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 23/2016 konaného dne 26.10.2016 

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. 

 

295/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný a upravený návrh programu jednání a 

navržené ověřovatele zápisu. 

 

296/23/2016 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 22/2016. 

 

297/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí „Zprávu o činnosti obecního úřadu“ 

přednesenou starostou obce. 

 

298/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ za účelem stavby s názvem 

„Stavba chodníků v Plavsku“, mezi obcí Plavsko a Jihočeským krajem prostřednictvím 

organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 

Nemanická 2133/10, České Budějovice; 

II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

299/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č: JH-014330039207/001 mezi obcí 

Plavsko a E.ON Distribuce, a. s., F.  A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou 

společností E.ON Česká republika, s. r. o. se sídlem F. A. GerstnerA 2151/6, České 

Budějovice  

II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

                                                       

300/23/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu“ pozemku parc. č. st. 281, jehož součástí 

je stavba bez č. p. /č. e. z TJ Sokol Plavsko, z. s., Plavsko 77 na obec Plavsko  

II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

    

 



301/23/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí na základě článku V. kupní smlouvy o prodeji parcely č. 2648/25 ze dne 21. 10. 

2015, s možností prodeje této parcely jinému zájemci. 

                      

302/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s provedením stavební akce „Oprava místní komunikace U Hřiště“ firmou 

SWIETELSKY stavební s. r. o., Jindřichův Hradec; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 

 

303/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s provedením stavební akce „Oprava místní komunikace Za Mateřskou 

školou“ firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., Jindřichův Hradec; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.  

 

304/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí  s provedením opravy místní komunikace v dolní části obce technologií silkot 

firmou  Asfalt OK, České Budějovice; 

II. pověřuje starostu obce objednáním těchto stavebních prací. 

 

305/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s opravou střechy přísálí obecního domu novým 

střešním systémem Vedag firmou Stanislav Maryška, Pokrývačství a klempířství, Veselí 

nad Lužnicí  

 

306/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje doplnění Místního programu obnovy venkova obce Plavsko na období od 

2016-2019 pod bodem III.15. o plánovanou investiční akci „Výměna střešní krytiny 

střechy přísálí obecního domu Plavsko“ 

II. schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2017 na stavební 

akci „Výměna střešní krytiny střechy přísálí obecního domu Plavsko“; 

III. pověřuje starostu a místostarostu obce podáním žádosti na Jihočeský kraj o dotaci. 

 

307/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko odkládá vydání OZV o nočním klidu. 

 

308/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí předběžně s prodejem části obecního pozemku p. č. 

2649/7 lesní plocha přibližně o velikosti 700 m2  

 

                                                       



 

 

309/23/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí předběžně s prodejem části obecního pozemku p. č. 

2648/29 ostatní plocha přibližně o velikosti 640 m2  

 

310/23/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 14/2 zahrada o výměře 

212 m2 za cenu 25,00 Kč za m2; 

II. pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru. 

                      

311/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje provedení těchto stavebních akcí v roce 2017 - 

Stavební úpravy účelové komunikace p. č. 2696 Plavsko – Šimanov; Základní škola 

Plavsko č. p. 39 - Rekonstrukce elektroinstalace a opravy omítek; Výměna střešní krytiny 

střechy přísálí obecního domu Plavsko; Oprava místní komunikace U Hřiště a Oprava 

místní komunikace za Mateřskou školou. 

 

312/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Plán zimní údržby komunikací obce Plavsko 2016 

– 2017. 

 

313/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Plán inventur za rok 2016 a navrženou 

inventarizační komisi starostou obce k provedení inventarizace majetku obce. 

 

314/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtová opatření č.11/2016, č. 12/2016 a 

13/2016 provedená starostou obce. 

 

315/23/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje podání žádosti o podporu z dotací MZe ČR na 

stavební akci „Oprava hráze rybníka Závistivý v k. ú. Plavsko“. 

 

316/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje podání žádosti o podporu z dotací MZe ČR na 

stavební akci „Oprava rybníka Rohlík v k. ú. Plavsko“. 

 

317/23/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje směrnici 1/2016 „Směrnice pro poskytování a 

účtování cestovních náhrad a používání silničních motorových vozidel při pracovních 

cestách“.  

 



                                                       

 

318/23/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zápisy předložené finančním výborem a 

kontrolním výborem obce. 

 
V Plavsku dne 26. 10. 2016 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


