
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 28/2017 konaného dne 29. 3. 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. 

 

371/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatele. 

372/28/2017 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 27/2017.  

 

373/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování mezi obcí Plavsko 

a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebnímII. pověřuje starostu obce 

podpisem licenční smlouvy. 

 

                                                       

374/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje na základě žádosti poskytnutí dotace Příbrazskému Plaváčku z. s.,  

II.  pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

375/28/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí písemné odvolání, proti výsledku výběrového řízení na pracovníka 

údržby obce Plavsko; 

II. trvá na svém původním schváleném usnesení č. 360/27/2017. 

 

376/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky za 

rok 2016 v příspěvkové organizaci „Základní škola a Mateřská škola Plavsko“; 

II. schvaluje její nulový výsledek hospodaření za rok 2016; 

III. schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 zřizované příspěvkové organizace 

„Základní škola a Mateřská škola Plavsko“. 

 

 

  



377/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek účetní závěrku obce Plavsko 

sestavenou k 31. 12. 2016 ve výši + 2.999.725,83 Kč. 

 

378/28/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o odběru, svozu a zpracování bioodpadu  

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. 

 

 

379/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje záměr prodeje obecních pozemků v k. ú. Plavsko p. č. 232, 233, 234, 

235 vedené jako ostatní plocha a nádvoří a p. č. 66/14, 66/15, 66/17, 66/19 

vedené jako trvalé travní porosty  

II. pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje.  

                               

380/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje změnu projektové dokumentace „Stavební úpravy účelové komunikace p. č. 

2696 Plavsko-Šimanov“  

II. souhlasí realizovat zadávací a výběrové řízení této veřejné zakázky vybranou 

společností na základě příkazní smlouvy. 

381/28/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje cenovou nabídku na rozšíření v obci Plavsko veřejného rozhlasu včetně 

vysílacího zařízení; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.  

  

 

382/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s vyhotovením geometrického plánu výměry jednotlivých parcel nacházejících 

pod místní komunikací na základě projektové dokumentace „Stavební úpravy a oprava 

místní komunikace na parcele č. 2736/1“; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce na základě tohoto geoplánu k jednání 

s vlastníky těchto pozemků o výkupu nebo směně za pozemky ve vlastnictví obce.  

 

                                                       

 

 

 



383/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje vnitřní platový předpis obce Plavsko pro 

odměňování zaměstnanců obce. 

 

384/28/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí uskutečnit v následném období monitorování a řízení úpravny vody; 

II. pověřuje místostarostu obce k jednání s projekčními kancelářemi k vypracování 

návrhu řešení.   

 

385/28/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017 a č. 4/2017 

provedené starostou obce. 

 

386/28/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje spisový řád Obecního úřadu Plavsko. 

 

387/28/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JH-014330041873/002 mezi obcí 

Plavsko a firmou E.ON Distribuce, a. s., Malé Plavsko – kabel NN“; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

388/28/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. odkládá schválení návrhu zadávací dokumentace akce „Oprava hráze rybníka 

Závistivý v k. ú. Plavsko a Oprava rybníka Rohlík v k. ú. Plavsko“ a návrhu smlouvy o 

dílo vyhotovené Stavební poradnou s. r. o., České Budějovice; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce k jednání o možnosti realizace stavebních úprav 

zakázky „Oprava rybníka Rohlík v k. ú. Plavsko“ podle změněné projektové 

dokumentace. 

 

 
V Plavsku dne 29. 3. 2017 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     

 


