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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 36/2022 ze dne 26.1. 2022 

434/36/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 434/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

435/36/2022    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. 35/2021 - bez připomínek.  

Usnesení 435/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
436/36/2022 Smlouva o věcném břemeni 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu č. JH-014330070118/003-FIA o zřízení 

věcného břemene jako časově neomezeného s jednorázovou 

náhradou 1 000,00 Kč bez DPH mezi obcí Plavsko a společností 

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Brno stavby „Plavsko, Škardová-kabel 

NN“ za účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení 

NN v p. č. 2698 v k. ú. Plavsko v rozsahu geometrického plánu č. 

486-893/2021; 

II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.  

Usnesení 436/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

437/36/2022 Žádost o odkoupení 

pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko nesouhlasí se záměrem prodeje 

obecního pozemku p. č. 2322 v k. ú. Plavsko na základě žádosti 

společnosti SOHORS spol. s r. o. 

Usnesení 437/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
438/36/2022 Změna položek v modulu 

rozpočtu obce 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí ruční provedení 

technické změny v modulu Rozpočet změnu položek z 1340 na 

položku 1345.   

Usnesení 438/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

439/36/2022 Výroční zpráva za rok 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za 

rok 2021; 

II. pověřuje místostarostu obce jejím zveřejněním. 

Usnesení 439/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

440/36/2022 Příděl do fondu obnovy 

vodovodů a kanalizace 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje příděl z běžného účtu obce Plavsko do Fondu obnovy a 

rozvoje vodovodů a kanalizace obce Plavsko jako převod zisku 

z vodného a stočného za rok 2021 z provozování obecních 

vodovodů a kanalizace, a to ve výši 478 000,00 Kč; 

II. ukládá starostovi obce zajištění tohoto přídělu z běžného účtu do 

fondu obnovy.  

Usnesení 440/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

441/36/2022 Smlouva o spolupráci-sběr 

textilu 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí se zakoupením kontejneru na textil a jeho umístěním na 

sběrovém místě u obecního domu; 

II. schvaluje smlouvu o spolupráci mezi obcí Plavsko a společností 

DIMATEX CS, spol. s r. o., Stará 24, Svárov, Stráž nad Nisou na 

sběr a převzetí nepotřebného textilu od občanů. 

Usnesení 441/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

442/36/2022 Cenová nabídka na 

mulčovač 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí se zakoupení mulčovače za obecní malotraktor; 

II. pověřuje starostu obce vyhodnotit zaslané cenové nabídky, vybrat 

nejvýhodnější cenovou nabídku a zaslat objednávku na dodání 

mulčovače. 

Usnesení 442/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

443/36/2022 Schválení provozního řádu 

nových vrtů 

Zastupitelstvo obce Plavsko 
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 I. schvaluje Provozní řád vodního díla Vrtané studny P-5 a P-6 k 

zásobování vodou; 

II. pověřuje starostu obce zajištěním jeho schválením KHS 

Jihočeského kraje.  

Usnesení 443/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

444/36/2022 Zpráva o vodním, lesním, 

odpadovém a ekonomickém 

hospodaření obce v roce 

2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Zprávu vodní, lesní, 

odpadové a ekonomické hospodaření obce Plavsko v roce 2021. 

Usnesení 444/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

445/36/2022 Žádost o připojení se ke 

kampani „Vlajka pro Tibet“ 

(nový bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko neschvaluje připojení se obce v roce 

2022 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Usnesení 445/36/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 

446/36/2022 Inventarizace majetku a 

finančních prostředků obce 

za rok 2021 (nový bod) 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje inventarizační zprávu o 

provedené inventarizaci majetku a závazků obce Plavsko za rok 

2021. 

Usnesení 446/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

447/36/2022 Rozpočtové opatření č. 

1/2022 (nový bod) 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým je formou 

financování ve výši 107 981,16 Kč vyrovnána výše zvýšených 

příjmů 138 tisíc korun a zvýšení výdajů ve výši 245 981,16 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření. 

Usnesení 447/36/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


