
V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 24/2016 konaného dne 8. 12. 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. 

 

319/24/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný a upravený návrh programu jednání a 

navržené ověřovatele zápisu. 

 

320/24/2016 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 23/2016. 

 

321/24/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje záměr prodeje části obecních pozemků p. č. 2649/25 

lesní pozemek o výměře 672 m2, p. č. 2648/33 travní porost o výměře 505 m2, části 

pozemku p. č. 2649/5 travní porost o výměře 26 m2 a části pozemku p. č. 2649/7 travní 

porost o výměře 19 m2 na základě geometrického plánu č. 409-141/2016. 

 

322/24/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 14/2, zahrada o výměře 212 m2 II. pověřuje 

starostu obce podpisem kupní smlouvy.  

 

323/24/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtová opatření č. 14/2016, č. 15/2016, č. 

16/2016 č. 17/2016 a č. 18/2016 provedené starostou obce. 

 

                                                       

324/24/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2016. 

325/24/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek ke smlouvě č. 10 TS/1998 mezi obcí Plavsko a Technickými službami 

s. r. o., Třeboň o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2017; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku ke smlouvě. 

                      

326/24/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí se zachováním výše poplatku pro občany i 

podnikatele za odpad pro rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016. 



 

327/24/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu rybníka „Hačkov“  

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě.  

 

328/24/2016 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o pronájmu rybníka „Návesní“  

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 5 k nájemní smlouvě.  

 

329/24/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje rozpočtový výhled obce Plavsko na rok 2018-2019. 

 

330/24/2016 
ZO Plavsko schvaluje schodkový rozpočet s celkovými příjmy ve výši 9 806 272,00 Kč a 

s celkovými výdaji ve výši 12 883 214,00 Kč a schodkem ve výši 3 076 942,00 Kč. Schodek 

bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 3 076 942,00 Kč. 

 

331/24/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje „Směrnici č. 2/2016 obce Plavsko k zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu“ v předloženém znění. 

 

332/24/2016 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí vyzvat firmy Jindřichohradecká stavební s. r. o., Zborovská 346/III, Jindřichův 

Hradec; KOSTKA JH s. r. o., Česká 772/II, Jindřichův Hradec; 1. Kamenická stavební a 

obchodní firma s. r. o., U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou a PRAŽMA, spol. 

s r. o., Litvínovická 1567/4, České Budějovice k podání cenové nabídky na stavební akci 

„Základní škola Plavsko č. p. 39 – Rekonstrukce elektroinstalace a opravy omítek“  

II. schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na stavební akci „Základní škola Plavsko č. 

p. 39 – Rekonstrukce elektroinstalace a opravy omítek“; 

III. pověřuje starostu a místostarostu zveřejněním výzvy. 

 

                                                 333/24/2016 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO Plavsko 

v roce 2016. 

                                                       

 
V Plavsku dne 8. 12. 2016 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


