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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 40/2022 ze dne 25. 5. 2022 

 

 

478/40/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 478/40/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

479/40/2022    Zpráva o plnění usnesení       

ZO z minulého zasedání 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu starosty obce o 

splnění úkolů a průběžně se plnících úkolech vyplývajících z 

usnesení ze zasedání ZO č. 39/2022 - bez připomínek.  

Usnesení 479/40/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
480/40/2022 Smlouva o věcném břemeni Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje uzavření smlouvv o věcném břemeni č. JH-

014330062514/006-FIA ke stavbě „Plavsko, Vondrus - kabel NN“ 

mezi obcí Plavsko jako strana povinná a EG.D, a. s., Brno jako 

strana oprávněná; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 480/40/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

481/40/2022 Cenové nabídky na opravu 

komunikace 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje cenovou nabídku ve výši 167 088,00 Kč bez 21 % DPH 

k provedení opravy místní komunikace p. č. 2736/2 v obci Plavsko 

dvouvrstvým mikrokobercem společností Vialit Soběslav, s. r. o.;  

II. pověřuje starostu obce objednáním uvedených prací a podpisem 

smlouvy. 

Usnesení 481/40/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
482/40/2022 Cenové nabídky na zajištění 

výběrového řízení 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje společnost RECTE.CZ, s. r. o., Ostrava k provedení 

zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Modernizace 

sportovního areálu“ za cenu 44 tisíc korun bez 21 % DPH; 

II. pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy. 

Usnesení 482/40/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

483/40/2022 Zaslání upozornění 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí se zasláním upozornění panu 

Tienu Tuanu Le ohledně stálého bydlení rodiny pana Vana An 

Nguyena v prostorách sloužících k podnikání v prodejně smíšeného 

zboží Plavsko č. p. 15.   
Usnesení 483/40/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

484/40/2022 Rozpočtové opatření č. 

5/2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 ve zvýšení příjmů o 2,5 

mil. Kč a zvýšení výdajů o 1,780 041 Kč se změnou celkem minus 

0,719 959 mil. Kč formou financování;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření 

na úředních deskách obce. 

Usnesení 484/40/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

485/40/2022 Žádost o odkoupení části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko předběžně souhlasí s prodejem části 

obecní parcely 2736/3, ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Usnesení 485/40/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

486/40/2022 Dodatek č. 3 k dohodě o 

spolupráci 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci v rámci projektu Se 

sousedy II mezi smluvními stranami Úřadem práce České republiky 

a obcí Plavsko s tím, že se mění termín realizace projektu, a to do 30. 

4. 2023; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení 486/40/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

487/40/2022 Vývoj žáků v ZŠ a MŠ 

Plavsko 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí dopis paní ředitelky ZŠ 

a MŠ Plavsko ohledně vývoje počtu žáků a dětí na jednotlivých 

zařízení příspěvkové organizace v následujících třech letech. 

Usnesení 487/40/2022 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 


