
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VÝPIS Z USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 41/2018 

konaného dne 16.5. 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. 

 

537/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje návrh programu jednání včetně doplněných bodů 

do programu a navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

 

538/41/2018 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 40/2018.  

 

539/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje pro období od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 pro občany i organizace ve výši vodného 

30,00 Kč bez DPH za 1 m3 a výši stočného 3,00 Kč za 1 m3 bez DPH pro vodovod a 

kanalizaci Plavsko; 

II. schvaluje cenu pro období od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 pro občany ve výši vodného 30,00 

Kč bez DPH za 1 m3 pro vodovod v tzv. Malém Plavsku; 

III. ukládá starostovi obce zveřejnit schválené vodné a stočné.  

 

540/41/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje přistoupení obce Plavsko do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 

46 a § 84 odst. 2 písm. E zákona o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky; 

II. ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto 

usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne 

od jednání zastupitelstva obce. 

 

 

 



541/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje směrnici obce č. 1/2018 „Provozní řád výpočetní 

techniky“. 

 

542/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje směrnici obce č. 2/2018 „Směrnice pro nakládání 

s osobními údaji“. 

 

543/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu se SMS-služby, s. r. o. na zpracování vstupní analýzy podle GDPR;  

II. jmenuje pověřence ochrany osobních údajů obce Plavsko, a to paní Miladu 

Vopálkovou; 

III. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytování služeb pověřence. 

 

544/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko odkládá nabídku celoroční mediální spolupráce obce 

s radiem Česká Kanada. 

 

545/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje uvolnění finanční částky na „Oslavy 100 let 

republiky“ v obci. 

 

546/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje uvolnění finanční částky na akci „Potkáme se“ 

pořádanou ZŠ a MŠ Plavsko. 

 

547/41/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje provedení stavebních prací firmou Lesostavby 

Třeboň, a s. na zakázce „Opevnění hráze rybníka“.                        
 
 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


