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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 42/2022 ze dne 20. 7. 2022 

494/42/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 494/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

495/42/2022    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. 41/2022 - bez připomínek.  

Usnesení 495/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
496/42/2022 Dodatek k nájemní smlouvě 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu rybníka Nedarež 

mezi obcí Plavsko a ing. Ivanem Jarošem o jeden rok, a to k 31. 12. 

2023; 

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

pronájmu rybníka. 

Usnesení 496/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

497/42/2022 Záměr prodeje části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr prodeje 62 m2 obecního pozemku p. č. 2736/51 

ostatní plocha, ostatní komunikace odděleném z p. č. 2736/3, ost. 

plocha, ost. komunikace; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záměru prodeje. 

Usnesení 497/42/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 
498/42/2022 Žádost o odkoupení části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje předběžný souhlas 

s prodejem části obecního pozemku p. č. 2785/1 trvalý travní porost 

v k. ú Plavsko. 

Usnesení 498/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

499/42/2022 Žádost o mimořádný 

příspěvek 

 

Zastupitelstvo obce  

I. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč 

zapsanému ústavu Otevřená OKNA, Na Piketě 742/III, Jindřichův 

Hradec na integrovaný letní tábor; 

II. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení 499/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

500/42/2022 Rozpočtové opatření č. 

7/2022 

 

Zastupitelstvo obce 

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 celkem změnou formou 

financování ve výši -234 797,49 Kč;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření. 

Usnesení 500/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

501/42/2022 Dodatek k mandátní 

smlouvě 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní mezi obcí Plavsko a 

OLH ing. Janem Špulákem; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení 501/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

502/42/2022 Nařízení obce zákaz 

podomního prodeje 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. vydává nařízení obce Plavsko č. 1/2022 o zákazu podomního a 

pochůzkového prodeje;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto nařízení obce. 

Usnesení 502/42/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

503/42/2022 Zhotovení projektové 

dokumentace obnovy 

dešťové kanalizace v horní 

části obce 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s oslovením projekčních společnosti k podání cenových 

nabídek na vyhotovení studie, případně i projektu, který by řešil 

odvedení přívalových dešťových vod v horní části obce do rybníků 

a kanalizace; 
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  Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce k dalšímu jednání v této 

záležitosti. 

Usnesení 503/42/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

504/42/2022 Souhlas s provedením 

opravy cesty v Křastku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí možnost rekonstrukce 

lesní cesty v Křastku v případě neposkytnutí dotace na její opravu 

z finančních prostředků obce získaných prodejem dřevní hmoty. 

Usnesení 504/42/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


