
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VÝPIS Z USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 42/2018 

konaného dne 27.6. 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. 

548/42/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje návrh programu jednání včetně doplněného bodu 

do programu a navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

 

549/42/2018 

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

průběžně se plnících úkolech vyplývajících z usnesení ze zasedání ZO č. 41/2018.  

 

550/42/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s prodloužením doby nájmu prostor sloužících k podnikání v č. p. 15 firmě 

HRODĚJ s. r. o. do roku 2026 včetně;  

II. ukládá následnému zastupitelstvu obce uzavření nové nájemní smlouvy.  

 

551/42/2018 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. navrhuje realizovat variantu D projektové dokumentace „Stavební úpravy sociálního 

zařízení v Obecním domě Plavsko navrhované společností H.projekt; 

II. ukládá starostovi zadat doplnění změn do projektové dokumentace.  

 

552/42/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje projektovou dokumentaci „Výměna střešní krytiny 

skladu na pozemku p. č. 312, k. ú. Plavsko“ navrženou ing. Marií Buzkovou. 

 

553/42/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje předběžný prodej nebo směnu části obecních 

pozemků p. č. 66/2, 2736/3 a 66/11 na základě žádosti manželů Heleny a Josefa Pivcových. 

 

 

 



554/42/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Plán rozvoje sportu v obci na léta 2018-2022. 

 

 

555/42/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí nabídku společnosti DigiPaper s. r. o., na provedení digitalizace 

obecních kronik; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce k jednání o dodání kalkulace nákladů. 

 

 

556/42/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko pověřuje starostu a místostarostu obce dalším jednáním o 

možnosti obnovy svatováclavské poutě. 

 

 

557/42/2018 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. vyjadřuje nesouhlasné stanovisko s rozhodnutím odboru dopravy a silničního   

hospodářství Krajského úřadu v Českých Budějovicích o vrácení a novému projednávání 

řízení uzavření průjezdnosti cesty v lokalitě U Turků;  

II. doporučuje novému zastupitelstvu obce usilovat o zprůjezdnění této uvedené 

komunikace. 

 

 

 

 

Místostarosta obce                                                                                Starosta obce 

      Josef Pivec                                                                                Ing. František Boček                     


