
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VÝPIS Z USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 40/2018 

konaného dne 18.4. 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. 

 

525/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje návrh programu jednání včetně doplněného bodu 

do programu a navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

 

526/40/2018 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 39/2018.  

 

527/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí zápis výběrové a hodnotící komise pro výběr zhotovitele „Rekonstrukce 

vytápění přísálí obecního domu“ s doporučením výběru zhotovitele firma VALEK PVT 

s. r. o.; 

II. schvaluje výběr zhotovitele společnost VALEK PVT s. r. o. na akci „Rekonstrukce 

vytápění přísálí obecního domu“; 

III. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem. 

 

528/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

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

rok 2017 v příspěvkové organizaci „Základní škola a Mateřská škola Plavsko“; 

II. schvaluje její nulový výsledek hospodaření za rok 2017; 

III. schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 zřizované příspěvkové organizace 

„Základní škola a Mateřská škola Plavsko“. 

 

 

 



529/40/2018 

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. 2017. 

 

530/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017; 

II. schvaluje závěrečný účet obce Plavsko sestavený k 31. 12. 2017, a to s výhradou 

nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017; 

III. souhlasí s opatřením k nápravě těchto uvedených chyb a nedostatků.  

 

531/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 

2018-2022 na 9 členů. 

 

532/40/2018 

Zastupitelstvo obce 

I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor Plavsko č. p. 77 mezi 

obcí Plavsko a paní Janou Aišmanovou; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

 

533/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje uzavření smluv mezi obcí Plavsko a ČEZ Prodej, a. s. na dodávku elektřiny a 

plynu pro jednotlivá odběrná místa obce Plavsko od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2021;  

II. pověřuje místostarostu obce podpisem těchto smluv. 

 

534/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje bezúplatnou smlouvu mezi Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a 

údržby silnic Jihočeského kraje a obcí Plavsko o zřízení služebnosti uložením vodovodu 

do pozemku KN p. č. 2728/17 v k. ú. Plavsko; 

II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

 

 



535/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje příspěvek Lince bezpečí, z. s. na provoz v roce 2018; 

II. ukládá starostovi obce zajistit realizaci tohoto usnesení. 

 

536/40/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. konstatuje podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), že 

územní plán Plavsko není v rozporu s politikou územního rozvoje po její 1. aktualizaci, se 

zásadami územního rozvoje kraje i po jejich 6. aktualizaci, se stanovisky dotčených 

orgánů i s výsledkem rozporů ani se stanoviskem krajského úřadu;  

II. bere na vědomí podání paní Ing. arch. Heleny Janů k návrhu změny č. 2 podané 

v rámci řízení o změně č. 2. a jeho řešení, jak je uvedeno v příloze č. 1 bod B. Řešení bude 

vloženo do kapitoly p) odůvodnění změny č. 2.;  

III. - rozhodlo dle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 2 územního plánu Plavsko, jak je 

uvedeno v příloze č. 1. bod A. Rozhodnutí bude vloženo do kapitoly n) odůvodnění 

územního plánu Plavsko.  

- rozhodlo o vydání změny č. 2 územního plánu Plavsko jako příslušný orgán dle ust. § 6 

odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších změn a předpisů za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve spojení s § 

54 stavebního zákona, a v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti,  

IV. ukládá starostovi obce:  

- dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit 

rozhodnutí o vydání změny č. 2 územního plánu Plavsko veřejnou vyhláškou a doručit 

úplné změní územního plánu Plavsko po změně č. 2;  

- po nabytí účinnosti změny zveřejnit na internetových stránkách obce změnu č. 2 

územního plánu Plavsko i úplné znění územního plánu.  

 

 

           

 
Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


