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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 25/2020 ze dne 14. 12. 2020 

299/25/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 299/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

300/25/2020    Zpráva o plnění usnesení       

ZO z minulého zasedání 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu místostarosty 

obce o splnění úkolů a průběžně se plnících úkolech vyplývajících z 

usnesení ze zasedání ZO č. 24/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 300/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
301/25/2020 Výše poplatku za komunální 

odpad v roce 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s ponecháním poplatku za 

komunální odpad pro občany i s ponecháním ceny podle smlouvy 

do zapojení systému odstraňování komunálního odpadu pro 

právnické a fyzicky podnikající osoby v roce 2021 ve stávající výši. 

Usnesení 301/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0  

302/25/2020 Odečty vodoměrů v roce 

2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s provedením odečtu 

domovních vodoměrů za období 5/2020–7/2021 v měsíci červenci 

2021. 

Usnesení 302/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
303/25/2020 Nájemní smlouvy 

 
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání mezi obcí Plavsko a firmou Hroděj s. r. o. zvýšení 

nájemného pro rok 2021 o inflační koeficient roku 2020; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o 

nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 

Usnesení 303/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

304/25/2020 Dodatek ke smlouvě s TS 

Třeboň (nový bod) 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek o dodávce služeb v oblasti odpadového 

hospodářství ke smlouvě č. 10 TS/1998 pro rok 2021 mezi obcí 

Plavsko a TS Třeboň; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení 304/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

305/25/2020 Smlouva o odběru, svozu a 

zpracování bioodpadu (nový 

bod) 

 

Zastupitelstvo obce 

I. schvaluje smlouvu o odběru, svozu a zpracování bioodpadu mezi 

obcí Plavsko a společností Nouza s. r. o., Dolní Pěna s účinností od 

1. 1. 2021; 

II. pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Usnesení 305/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

306/25/2020 Smlouva o dílo a financování 

akce (nový bod) 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Plavsko a společností G-

PROJECT, s. r. o., České Budějovice ke zpracování žádosti o dotaci 

v rámci projektového záměru „Modernizace sportovního areálu“ 

s cenou díla 230 tisíc korun bez DPH; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo; 

III. schvaluje zajištění z rozpočtu obce spolufinancování minimálně 

ve výši 30 % dotačního projektu „Modernizace sportovního areálu“ 

v rámci podpory NSA- Projekt sportu k provedení výstavby nových 

šaten a úpravy fotbalového hřiště.   

Usnesení 306/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

307/25/2020 Rozpočtové opatření č. 

12/2020 

 

Zastupitelstvo obce  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 ve zvýšení výdajů při 

současném jejich snížení ve výši 1 035 059,14 Kč a zvýšení příjmů 

při jejich současném snížení ve výši 816 357,63 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce jejich zveřejněním. 

Usnesení 307/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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308/25/2020 Rozpočet příspěvkové 

organizace 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Rozpočet na rok 2021 

zřizované příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Plavsko. 

Usnesení 308/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

309/25/2020 Střednědobý výhled 

příspěvkové organizace 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Rozpočtový výhled na 

období 2022-2023 zřizované příspěvkové organizace Základní škola 

a Mateřská škola Plavsko. 

Usnesení 309/25/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

310/25/2020 Dohody o provedení práce 

zastupitelů obce 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Dohodu o provedení práce se 

zastupitelem obce panem Františkem Štěpkou na dobu určitou od 1. 

1. 2021 do 31.12.2021 s odměnou ve výši 130,00 Kč na hodinu. 

Usnesení 310/25/2020 bylo přijato: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 

311/25/2020 Dodatek č. 8 ke smlouvě o 

nájmu rybníka 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

 I. schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o pronájmu rybníka 

„Hačkov“ na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 8 ke smlouvě o 

nájmu rybníka. 

Usnesení 310/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

312/25/2020 Žádost obce o dotaci z 

Jihočeského kraje 2021 o 

podporu kultury  

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje podání žádosti o dotaci z Jihočeského kraje pro rok 2021 

z Opatření č. 1 Podpora kultury s názvem „VII. setkání rodáků a 

přátel obce Plavsko“;  

II. pověřuje starostu a místostarostu podáním této žádosti. 

Usnesení 312/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

313/25/2020 Žádost obce o dotaci z MMR 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko pověřuje starostu obce podání žádosti o 

dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu části místní 

komunikace. 

Usnesení 313/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

314/25/2020 Rozpočet obce na rok 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje navržený rozpočet obce Plavsko na rok 2021 

v upraveném znění jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 

10,559 106 mil. Kč a závazným ukazatelem je paragraf; 

II. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním na úřední i 

elektronické desce obce. 

Usnesení 314/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

315/25/2020 Střednědobý výhled 

rozpočtu na rok 2022-2023 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje střednědobý výhled Obce Plavsko na rok 2022-2023, dle 

předloženého návrhu; 

II. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním na úřední i 

elektronické desce obce.   

Usnesení 315/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

316/25/2020 Zpráva o činnosti ZO v roce 

2020 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu starosty obce o 

činnosti zastupitelstva obce v roce 2020.   
Usnesení 316/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

317/25/2020 Souhlas s podáním žádosti 

ZŠ a MŠ Plavsko o dotaci 

z Jihočeského kraje 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s podáním žádosti příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Plavsko o dotaci Jihočeského kraje v programu 

Podpora práce s dětmi a mládeží v roce 2021. 

Usnesení 317/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

318/25/2020 Souhlas se zavedením geom. 

plánu pro rozdělení 

pozemků (nový bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí se zavedením geometrického 

plánu č. 472-16/2020 pro rozdělení pozemků v k. ú. Plavsko. 

Usnesení 318/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

319/25/2020 Darovací smlouva (nový 

bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje darovací smlouvu mezi Svazkem obcí regionu 

Třeboňsko jako dárcem a obcí Plavsko jako obdarovaným na 

mobiliář pořízený v roce 2015; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a zajištěním 

zaúčtováním mobiliáře. 

Usnesení 319/25/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


