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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 15/2019 ze dne 12. 12. 2019 

185/15/2019 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujících bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 185/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

186/15/2019    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. 14/2019 - bez připomínek.  

Usnesení 186/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
187/15/2019 Spolufinancování 

protidrogové politiky 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

nesouhlasí se zapojením obce do spolufinancování protidrogových 

služeb pro rok 2020 na základě žádosti zapsaných ústavů PREVENT  

a Metha Jindřichův Hradec. 

Usnesení 187/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

188/15/2019 Střednědobý výhled 

rozpočtu ZŠ a MŠ Plavsko 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

schvaluje Rozpočtový výhled na období 2021-2022 zřizované 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Plavsko.  

Usnesení 188/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
189/15/2019 Rozpočet ZŠ a MŠ Plavsko 

na rok 2020 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje Rozpočet na rok 2020 zřizované příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Plavsko; 

II. schvaluje navýšení finančních prostředků na provoz ZŠ a MŠ 

Plavsko pro rok 2019 o 40.000,00 Kč. 

Usnesení 189/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

190/15/2019 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. 2020 do 31.12.2020. 

Usnesení 190/15/2019 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 
191/15/2019 Sazba odvozu odpadů pro 

podnikatele 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje sazbu od 1. 1. 2020 ve výši 1.400,00 Kč + 21 % DPH za 

odvoz jedné nádoby s komunálním odpadem podnikatelů 

využívajících systém nakládání s komunálním odpadem na základě 

vyhlášky č. 2/2019; 

II. pověřuje starostu obce uzavřením nových smluv o využití 

systému nakládání s komunálním odpadem.  

Usnesení 191/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
192/15/2019 Odměny neuvolněných 

členů zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí možnost od 1. 1. 2020 navýšení odměn 

neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů za výkon 

jednotlivých funkcí; 

II.  souhlasí s ponecháním současných výší stanovených měsíčních 

odměn.  

Usnesení 192/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
193/15/2019 Rozpočet obce na rok 2020 Zastupitelstvo obce Plavsko 

schvaluje navržený rozpočet obce Plavsko na rok 2020 v upraveném 

znění jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 12 295 260,00 

Kč a závazným ukazatelem je paragraf. 

Usnesení 193/15/2019 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
194/15/2019 Střednědobý výhled obce 

Plavsko 2021-2022 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

schvaluje střednědobý výhled Obce Plavsko na rok 2021-2022, dle 

předloženého návrhu. 

Usnesení 194/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

195/15/2019 Rozpočtové opatření č. 

14/2019 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019; 
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II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření. 

Usnesení 195/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

196/15/2019 Dodatek č. 7 ke smlouvě o 

nájmu rybníka 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o pronájmu rybníka 

„Hačkov“ na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě o 

nájmu rybníka. 

Usnesení 196/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

197/15/2019 Výběr dodavatele VZMR 

Plavsko-vrty P-5 a P-6 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

souhlasí s oslovením firem Stavební geologie-geoprůzkum, s. r. o., 

České Budějovice; Vodní zdroje a. s., Praha; Hydrozdroj s. r. o., 

Veselí nad Lužnicí; V.H.S.H., Strakonice a Vodní zdroje 

Ekomonitor s. r. o., Chrudim k podání cenových nabídek na realizaci 

dvou průzkumných hydrogeologických vrtů v katastru obce 

Plavsko. 

Usnesení 197/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se  

198/15/2019 Výběr dodavatelů VZMR 

Výměna střešní krytiny 

obecního skladu 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

souhlasí s oslovením firem Střechy Gorský s. r. o., Praha; RM-BAU 

s. r. o., Jindřichův Hradec; Klempířství Šaman Vladimír, Horní 

Pěna; Kalaj Stráž nad Nežárkou; KMN okno J. Hradec; HB stavby 

Příbraz a Zámečnictví Budín, Plavsko k podání cenových nabídek 

na stavební akci „Výměna střešní krytiny skladu na pozemku p. č. 

312, k. ú. Plavsko“. 

Usnesení 198/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 

199/15/2019 Výběr dodavatelů VZMR 

Zateplení fasády budovy 

ZŠ 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

souhlasí s oslovením firem Jindřichohradecká stavební s. r. o., J. 

Hradec; RM-BAU s. r. o., J. Hradec; BETO-S s. r. o., J. Hradec; 

KOSTKA s. r. o., J. Hradec; I. Kamenická stavební a obchodní s. r. 

o., Kamenice nad Lipou a Jan Šohaj, Plavsko k podání cenových 

nabídek na stavební akci „Zateplení fasády budovy ZŠ Plavsko“.  

Usnesení 199/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 

200/15/2019 Výběr zpracovatele změny 

č. 3 ÚP Plavsko 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

souhlasí s oslovením Ing. arch J. Daňka z Č. Budějovic 

k vyhotovení změny č. 3 ÚP Plavsko. 

Usnesení 200/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 

201/15/2019 Začlenění pozemků obce 

do honitby Plavsko-Hatín 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí se začleněním obecních pozemků o celkové výměře 

parcel 150,8485 ha do honitby Plavsko-Hatín; 

II. souhlasí s členstvím v Honebním společenstvu Plavsko-Hatín. 

Usnesení 201/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 

202/15/2019 Zpráva o průběhu záměru 

výstavby kabin a úpravy 

hřiště 

Zastupitelstvo obce  

I. bere na vědomí Zprávu o průběhu záměru výstavby kabin a úpravy 

hřiště; 

II. pověřuje zastupitele pana Jiřího Hrádka k jednání s ing. Milanem 

Špulákem k úpravě projektových dokumentací.   

Usnesení 202/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 

203/15/2019 Zpráva o činnosti ZO 

Plavsko v roce 2019 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva obce 

v roce 2019. 

Usnesení 203/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 

204/15/2019 Souhlas s podáním žádosti 

ZŠ a MŠ Plavsko o grant 

Jihočeského kraje 

Zastupitelstvo obce Plavsko  
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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Plavsko o dotaci Jihočeského kraje pro rok 2020 v rámci programu 

Podpora práce s dětmi a mládeží na projekt „Tvoříme v Plavsku“. 

Usnesení 204/15/2019 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 


