
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V Ý P I S  Z   U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 35/2017 konaného dne 21.11 2017 

466/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

467/35/2017 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 34/2017.  

 

468/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Plavsko období 1. 1. 2017 do 25. 10. 2017 KÚ Jihočeského kraje. 

 

                                                  

469/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje text výzvy a zadávací dokumentace pro podání cenové nabídky zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Stavba chodníků v Plavsku“; 

II. pověřuje starostu obce jejím vyhlášením. 

 

470/35/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Plán zimní údržby obce Plavsko 2017-2018. 

 

471/35/2017 

 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje střednědobý výhled obce Plavsko na rok 2019–2020; 

II. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním. 

 

 

 

472/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí se zachováním výše poplatku pro občany i 

podnikatele v obci za komunální odpad pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017. 

 

473/35/2017 

Zastupitelstvo obce Plavsko stanovuje v souladu se zákonem o obcích a s nařízením vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků měsíční 

odměny neuvolněných zastupitelů obce za výkon funkce místostarosty,  předsedů  



finančního a kontrolního výboru, členů finančního a kontrolního výboru a ostatních členů 

zastupitelstva ode dne 1. 1. 2018  

 

474/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. navrhuje na rok 2018 vyrovnaný rozpočet obce v příjmech i výdajích ve výši 11,059 835 

mil. korun; 

II. pověřuje místostarostu zveřejněním návrhu rozpočtu na úřední desce obce. 

                               

475/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Plán inventur za rok 2017 a navrženou 

inventarizační komisi starostou obce k provedení inventarizace majetku obce. 

                               

476/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje obsah zápisu do obecní kroniky za rok 2016 se 

zapracováním navržených úprav.       

 

477/35/2017 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtová opatření provedená starostou 

obce. 

478/35/2017 
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje rozpočtové opatření. 

 

 
V Plavsku dne 21. 11. 2017 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


