
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 29/2017 konaného dne 26. 4. 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. 

 

389/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

390/29/2017 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 28/2017.  

 

391/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje závěrečný účet obce Plavsko  

sestavený k 31. 12. 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

 

                                                       

392/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. neschvaluje provést realizaci stavební akce „Oprava rybníka Rohlík v k. ú. Plavsko“  

II. souhlasí s podáním nové žádosti o dotaci na MZe ČR na základě úpravy této projektové 

dokumentace. 

 

393/29/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje návrh zadávací dokumentace akce „Oprava hráze rybníka Závistivý v k. ú.  

II. souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na tyto stavební 

práce. 

 

394/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí Plavsko (příkazce) a společností 

GARANTA CZ a. s., . pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy. 

  

395/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje oslovení firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., 

firmy COLAS CZ, a. s. a firmy STRABAG a. s. k předložení cenové nabídky na stavební 

akci veřejné zakázky malého rozsahu 

 



396/29/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „Objekt šaten 

sportovního areálu II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

 

397/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje prodej 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 podpisem kupní smlouvy.  

                               

398/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 a č. 6/2017 

provedené starostou obce. 

 

399/29/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje přispět na opravu komunikace  

  

 

400/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. neschvaluje v letošním roce provedení ochrany krovu obecního domu proti 

dřevokaznému hmyzu  

 

                            

401/29/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí provést stavební úpravu obecní plochy parcely číslo 17/2 u č. p. 179; 

II. pověřuje starostu obce s přípravou návrhu řešení. 

402/29/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Zprávu o hospodaření  - závěrečný účet 

Svazku obcí regionu Třeboňsko za rok 2016. 

  

 

 
V Plavsku dne 26. 4. 2017 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     

 


