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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 21/2020 ze dne 29. 7. 2020 

261/21/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujícího bodu a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 261/21/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

262/21/2020    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. 20/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 262/21/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
263/21/2020 Záměr prodeje části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku v k. ú. Plavsko 

p. č. 2736/47 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 na 

základě geometrického plánu č. 466-496/2020; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto záměru prodeje. 

Usnesení 263/21/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

264/21/2020 Zařazení území obce do 

MAS 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje zařazení území obce do 

území působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o. p. s. na 

programové období 2021-2027. 

Usnesení 264/21/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
265/21/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o 

dílo 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Plavsko-vrty P5 a P6“, 

kterým se mění termín zhotovení díla na 30. 9. 2020; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo „Plavsko-vrty P5 a P6“.  

Usnesení 265/21/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

266/21/2020 Nabídka společnosti 

REMA 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o potvrzení zájmu o 

umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení a 

vytvoření místa zpětného odběru (zapojení se do projektu „Zelená 

obec) mezi obcí Plavsko a společností REMA systém, a. s.; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení 266/21/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
267/21/2020 Výměna plynových kotlů 

v budově ZŠ 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje provedení instalace dvou 

nových plynových kotlů v budově ZŠ Plavsko společností A-

JIKOM s. r. o. 
Usnesení 267/21/2020 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

268/21/2020 Navýšení kapacity 

základní školy, školní 

družiny školní jídelny 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje ZŠ a MŠ Plavsko navýšení 

kapacity počtu žáků základní školy ze 40 na počet 50 žáků, navýšení 

kapacity školní družiny ze 40 na 50 žáků a navýšení kapacity školní 

jídelny-výdejny z 83 na 93 strávníků s účinností od 1.9.2020. 
Usnesení 268/21/2020 bylo přijato: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

269/21/2020 Zpráva o probíhajících 

stavebních pracích  

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí zprávu starosty obce o probíhajících stavebních 

akcích v obci; 

II. nesouhlasí s předloženou výší vícenákladů změnového listu č. 1 

na opravu jižní fasády budovy školy; 

III. ukládá starostovi obce svolat pracovní schůzku se všemi zástupci 

této stavební akce a požadovat vysvětlení a návrh řešení. 

Usnesení 269/21/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 1, zdržel se 0 

270/21/2020 Mimořádný finanční 

příspěvek 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,00 Kč 

zapsanému ústavu Otevřená OKNA; 

II. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení 270/21/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

271/21/2020 Rozpočtové opatření č. 

7/2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

7/2020 provedené starostou obce. 
Usnesení 271/21/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

272/21/2020 Žádost o úpravu terénu 

(nový bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko nesouhlasí s provedením stavebních 

úprav obcí na parcele č. 2736/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

k odvádění dešťové vody z komunikace od domu č. p. 61. 

Usnesení 272/21/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


