
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 27/2017 konaného dne 15. 2. 2017 

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. 

 

356/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu. 

357/27/2017 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 25/2017 a 26/2017.  

 

358/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodej obecního pozemku v k. ú. Plavsko, p. č. 2736/25, zahrada o výměře 39 

m2  

II. pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

 

                                                       

359/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu o bezúplatné výpůjčce majetku obce Plavsko p. č. st. 281, jehož 

součástí je stavba Tělovýchovné jednotě Sokol Plavsko z. s. na dobu určitou pěti let; 

II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

360/27/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje na základě doporučení komise z výběrového řízení nového pracovníka obce 

na pozici pracovník údržby  

II. pověřuje starostu obce podpisem pracovní smlouvy. 

 

361/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí inventarizační zprávu předsedy 

inventarizační komise a návrh na vyřazení majetku provedené inventarizace 

 ke dni 31. 12. 2016. 

 

 

 

 

 



362/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí změnu v Rozpočtu obce Plavsko na rok 2017 položky příjmů 1351 – 

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů na položku 1382 – 

Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záznamu o této změně na úřední desce obce. 

 

363/27/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s cenovou nabídkou na projekční a inženýrské práce akce „Objekt šaten 

sportovního areálu v Plavsku; 

II. pověřuje starostu obce k jednání o návrhu smlouvy o dílo. 

 

 

364/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. odkládá zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového rybníka 

v lokalitě Nový; 

II. doporučuje v této záležitosti získat další potřebné informace.  

                               

365/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje směrnici obce č. 1/2017 „Oběh účetních dokladů“; 

II. schvaluje dodatek č. 1 ke „Směrnici k vedení pokladny“. 

366/27/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2017 provedenou 

starostou obce. 

  

 

367/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí se zadáním zpracování výzvy a zadávací dokumentace na stavební akce 

„Oprava hráze rybníka Závistivý v k. ú. Plavsko“ a „Oprava rybníka Rohlík v k. ú. 

Plavsko“ firmou Stavební poradna s. r. o., České Budějovice; 

II. schvaluje vyzvat dodavatele PAS Natura, s. r. o., Praha; Hydro a kov s. r. o., Třeboň; 

I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o.; AQUASYS s. r. o. Žďár nad Sázavou, 

Zvánovec a. s., České Budějovice; ZPS JH – HRON, Jindřichův Hradec; JIPAMA s. r. o., 

Hrachoviště 7; RVS a. s., Jindřichův Hradec a VHS s. r. o., České Budějovice k podání 

cenové nabídky na tyto stavební akce; 

 

                                                       

 

 



368/27/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu obecního bytu  

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

 

 

369/27/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje podání žádosti obcí Plavsko o neinvestiční dotaci z Jihočeského kraje pro rok 

2017 pro SDH Plavsko na pořízení věcných prostředků požární ochrany; 

II. souhlasí se zajištěním svého finančního podílu v minimální výši 10 % na realizaci 

projektu;  

III. pověřuje místostarostu obce vyhotovením a podáním této žádosti o dotaci. 

 

370/27/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. odkládá schválení cenové nabídky firmy Ochrana – domova na sanaci střešní 

konstrukce krovu obecního domu; 

II. pověřuje starostu obce a finanční výbor ke zpracování návrhu případného financování 

akce. 

                    

 
V Plavsku dne 15. 2. 2017 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     

 


