
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VÝPIS Z USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 39/2018 

konaného dne 21.3. 2018 

 

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. 

515/39/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje návrh programu jednání včetně doplněných bodů 

do programu a navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

 

516/39/2018 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 38/2018.  

 

517/39/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1220/3 k. ú. Plavsko vedeného jako zahrada;   

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

 

518/39/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko pověřuje starostu a místostarostu obce k jednání s vlastníky 

pozemků o výkupu, případně směny pozemků o celkové výměře 545 m2 pro potřeby akce 

„Stavební úpravy a opravy místní komunikace na parcele č. 2736/1“ podle geometrického 

plánu. 

 

519/39/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje znění výzvy a zadávací dokumentace jejíž součástí je i návrh smlouvy o dílo 

k podání cenových nabídek „Rekonstrukce vytápění přísálí obecního domu“; 

II. pověřuje starostu obce zveřejněním této výzvy. 

 

 

 

 

 

 



520/39/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení cenových nabídek v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce vytápění přísálí obecního domu“; 

II. jmenuje náhradníky komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení cenových 

nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce vytápění přísálí 

obecního domu“. Náhradníci budou nastupovat ve schváleném pořadí. 

 

521/39/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje dokument projektu „MAP Jindřichův Hradec“ – 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec, jehož realizátorem je 

MAS Česká Kanada o. p. s.  

 

522/39/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí se zahájením výměny vodoměrů v obci Plavsko od 

15. 6. 2018 do 15. 7. 2018. 

 

523/39/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s návrhem cenové nabídky od firmy ČEZ na dodávku elektrické energie a 

plynu pro obec Plavsko;  

II. pověřuje místostarostu obce dalším jednáním se zástupcem ČEZ a přípravou smluv o 

dodávce elektřiny a plynu. 

 

524/39/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu obecního bytu v č. p. 77 mezi obcí 

Plavsko a paní Věrou Aišmanovou; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 6 k nájemní smlouvě. 

 

 

                      

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


