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Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plavsko ze dne 21. 10. 2022 

1/1/2022 Určení ověřovatelů 

zápisu 

Zastupitelstvo obce Plavsko určuje ověřovateli zápisu paní Bc. 
Lucii Hantovou a pana Martina Hantu a zapisovatelkou paní 
Michaelu Hubingerovou. 
Usnesení 1/1/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 1 

2/1/2022  Schválení programu 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program 

ustavujícího zasedání. 

Usnesení 2/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
3/1/2022 Určení počtu místostarostů Zastupitelstvo obce Plavsko schválilo zvolení jednoho 

místostarosty. 

Usnesení 3/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0  
4/1/2022 Určení funkcí, pro které 

budou členové zastupitelstva 

obce uvolněni  

Zastupitelstvo obce Plavsko určuje, že pro žádnou funkci nebude 

žádný člen zastupitelstva obce uvolněn: 

Usnesení 4/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
5/1/2022 Volba starosty Zastupitelstvo obce Plavsko volí starostou pana Petra Novotného. 

Usnesení 5/1/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 1 

6/1/2022 Volba místostarosty Zastupitelstvo obce Plavsko volí místostarostu pana Jakuba 

Hubingera. 

Usnesení 6/1/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 2 

7/1/2022 Zřízení výborů a určení 

počtu jejich členů 

Zastupitelstvo obce Plavsko zřizuje finanční výbor a kontrolní 

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Usnesení 7/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

8/1/2022 Volba předsedy finančního 

výboru 
Zastupitelstvo obce Plavsko volí předsedou finančního výboru 

paní Zuzanu Kozlovou. 
Usnesení 8/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

9/1/2022 Volba předsedy kontrolního 

výboru 

Zastupitelstvo obce Plavsko volí předsedou kontrolního výboru Ing. 

Jana Demetera.  

Usnesení 9/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

10/1/2022 Volba členů finančního 

výboru 

Zastupitelstvo obce Plavsko volí členy finančního výboru paní Jitku 

Vlachovou a paní Janu Vlaschinskou. 
 Usnesení 10/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

11/1/2022 Volba členů kontrolního 

výboru 

Zastupitelstvo obce Plavsko volí členy kontrolního výboru pana 

Petra Andraschka a pana Libora Podroužka. 

Usnesení 11/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

12/1/2022 Rozhodnutí o odměnách za 

výkon funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva  

 

Zastupitelstvo obce Plavsko v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích 

a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění stanoví 

odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: 

starosta     28 946 Kč 

místostarosta     26 051 Kč, 

předseda výboru                 1 001 Kč, 

člen výboru          858 Kč, 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí          715 Kč. 

Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2022. 

Usnesení 12/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

13/1/2022 Souběh výkonu více funkcí  Zastupitelstvo obce Plavsko v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích 

stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 

funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 

odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 

Usnesení 13/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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  Jakub Hubinger-místostarosta obce                 Petr Novotný-starosta obce 

 

 

 

 

 

 

14/1/2022 Rozhodnutí o odměnách za 

výkon funkce ve finančním a 

kontrolním výboru nečlenů 

zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Plavsko v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona 

o obcích stanovuje měsíční odměny za výkon funkce člena 

finančního výboru a za výkon funkce člena kontrolního výboru 

nečlena zastupitelstva takto: 

člen finančního výboru                                         157,00 Kč 

člen kontrolního výboru                                        157,00 Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2022. 

Usnesení 14/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

15/1/2022 Pronájem obecního 

pozemku p. č. 2649/9 a č. st. 

281 
 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 2649/9 

ost.pl., manipulační plocha o výměře 10663m2 a parc. 

č. st. 281., zast. plocha a nádvoří o výměře 163m2 

bezúplatně TJ Sokol Plavsko z. s. do 31.12.2035 

II. pověřuje starostu obce podpisem nájemné smlouvy 

Usnesení 15/1/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 


