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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 16/2020 ze dne 21. 1. 2020 

205/16/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujících bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 205/16/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

206/16/2020    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. 15/2019 - bez připomínek.  

Usnesení 206/16/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
207/16/2020 Souhlas s úpravou 

projektových dokumentací 

„Objekt šaten sportovního 

areálu v Plavsku a 

„Rekonstrukce travnaté 

plochy 2649/9 v Plavsku“ 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s úpravou projektových dokumentací „Objekt šaten 

sportovního areálu v Plavsku a „Rekonstrukce travnaté plochy 

2649/9 v Plavsku“; 

II. souhlasí s následným uzavřením smlouvy o dílo s projekční 

kanceláří JPS J. Hradec s. r. o. na základě přesně daných podmínek 

a požadavků. 

Usnesení 207/16/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 

(J.Pivec) 

208/16/2020 Zadávací dokumentace 

„Výměna střešní krytiny 

skladu“ 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna střešní krytiny skladu 

na pozemku p. č. st. 312, k. ú. Plavsko“; 

II. schvaluje návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 

„Výměna střešní krytiny skladu na pozemku p. č. st. 312, k. ú. 

Plavsko“; 

III. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Výměna střešní krytiny skladu na pozemku p. č. st. 312, k. ú. 

Plavsko “ ve složení Josef Pivec, Jaroslav Dušejovský, Jiří Hrádek, 

Petr Andraschko a ing. Jan Demeter; 

IV. jmenuje náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna 

střešní krytiny skladu na pozemku p. č. st. 312, k. ú. Plavsko“ ve 

složení František Boček, Jakub Hubinger, Zdeňka Škopková, 

Václav Peroutka a František Štěpka. 

Usnesení 208/16/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
209/16/2020 Zadávací dokumentace 

„Zateplení a fasáda 

budovy ZŠ“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Zateplení budovy ZŠ“; 

II. schvaluje návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 

„Zateplení budovy ZŠ“; 

III. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zateplení budovy ZŠ“ ve složení Josef Pivec, Jaroslav Dušejovský, 

Jiří Hrádek, Petr Andraschko a ing. Jan Demeter; 

IV. jmenuje náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zateplení budovy ZŠ“ ve složení František Boček, Jakub Hubinger, 

Zdeňka Škopková, Václav Peroutka a František Štěpka. 

Usnesení 209/16/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

210/16/2020 Zadávací dokumentace 

„Zateplení stropu v MŠ“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Stavební úpravy části mateřské 

školky, Plavsko 45-část 1“; 

II. schvaluje návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 

„Stavební úpravy části mateřské školky, Plavsko 45-část 1“; 

III. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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                  Josef Pivec                     František Boček 

             místostarosta obce                      starosta obce 

 

„Stavební úpravy části mateřské školky, Plavsko 45 - část 1“ ve 

složení Josef Pivec, Jaroslav Dušejovský, Jiří Hrádek, Petr 

Andraschko a ing. Jan Demeter; 

IV. jmenuje náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební 

úpravy části mateřské školky, Plavsko 45-část 1“ ve složení 

František Boček, Jakub Hubinger, Zdeňka Škopková, Václav  

Peroutka a František Štěpka. 

Usnesení 210/16/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
211/16/2020 Záměr darování pozemků Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr darovat Jihočeskému kraji se sídlem v Českých 

Budějovicích, z pozemkové parcely č. 1214 v k. ú. Plavsko 

pozemkovou parcelu č. 1214/2 o výměře 94 m2, ostatní plocha, 

silnice, z pozemkové parcely č. 1272/1 pozemkovou parcelu č. 

1272/4 o výměře 300 m2, ostatní plocha, silnice a z pozemkové 

parcely č. 1778/3 pozemkovou parcelu č. 1778/4 o výměře 1037 m2, 

ostatní plocha, silnice všechny oddělené na základě geometrického 

plánu č. 457-15/2019 ze dne 25. 7. 2019; 

II. ukládá místostarostovi obce zveřejněním záměru darování. 

Usnesení 211/16/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
212/16/2020 Výroční zpráva za rok 

2019 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za 

rok 2019; 

II. pověřuje místostarostu obce jejím zveřejněním. 

Usnesení 212/16/2020 bylo přijato: Pro 7 proti 0, zdržel se 0 
213/16/2020 Zpráva vodní, odpadové, 

lesní a ekonomické 

hospodaření obce v roce 

2019 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Zprávu vodní, lesní, 

odpadové a ekonomické hospodaření obce Plavsko v roce 2019. 

Usnesení 213/16/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

214/16/2020 Zřizovací listina 

příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Plavsko 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje novou zřizovací listinu 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Plavsko 

včetně smlouvy o výpůjčce s účinností od 22. 1. 2020. 

Usnesení 214/16/2020 bylo přijato. Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

215/16/2020 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 2019 z provozování obecních 

vodovodů a kanalizace, a to ve výši 316 000,00 Kč; 

II. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 provedené 

starostou obce ve zvýšení výdajů při jejich současném snížení ve 

výši 49.664,18 Kč; 

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

fondu obnovy a místostarostovi obce zveřejnění rozpočtového 

opatření č. 1/2020. 

Usnesení 215/16/2020 bylo přijato. Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

216/16/2020 Připojení se ke kampani 

Vlajka pro Tibet  

 

Zastupitelstvo obce Plavsko neschvaluje připojení se obce v roce 

2020 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
Usnesení 216/16/2020 bylo přijato. Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

217/16/2020 Žádost Jihočeského centra 

o podporu služeb 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko nesouhlasí s poskytnutím finanční 

podpory pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. 

p. s., Jindřichův Hradec. 

Usnesení 217/16/2020 bylo přijato. Pro 7, proti 0, zdržel se  


