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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 17/2020 ze dne 13. 2. 2020 

218/17/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 218/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

219/17/2020    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. 16/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 219/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
220/17/2020 Výzva a zadávací 

dokumentace „Plavsko – 

vrty P5 a P-6“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Plavsko – vrty P5 a P6“; 

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

„Plavsko – vrty P5 a P6“; 

III. ustanovuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Plavsko – vrty P5 a P6“ ve složení Josef Pivec, František Štěpka, 

Jakub Hubinger, Petr Andraschko a ing. Jan Demeter a jejich 

náhradníky ve složení František Boček, Jan Boček, Zdeňka 

Škopková, Václav Peroutka a Jaroslav Dušejovský. 

Usnesení 220/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

221/17/2020 Darování pozemků 

Jihočeskému kraji – 

realizace záměru 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje darovat do vlastnictví Jihočeského kraje 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 1 037 m2, ostatní plocha, silnice všechny 

oddělené na základě geometrického plánu č. 457-15/2019 ze dne 25. 

7. 2019; 

II. schvaluje přijmout darem od Jihočeského kraje do vlastnictví 

obce Plavsko v k. ú. Plavsko pozemkovou parcelu č. 2708/16 o 

výměře 218 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, pozemkovou 

parcelu č. 2736/46 o výměře 24 m2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, vzniklé na základě geometrického plánu č. 456-

14/2019 ze dne 12. 7. 2019 a pozemkové parcely č. 2713/2 o výměře 

5 963 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2713/3 o výměře 

83 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, obě oddělené 

z pozemkové parcely č. 2713 na základě geometrického plánu č. 

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

III. schvaluje darovací smlouvu č. 010/19/205/03/00 mezi 

Jihočeským krajem a obcí Plavsko;  

IV. pověřuje starostu obce podpisem této darovací smlouvy. 

Usnesení 221/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
222/17/2020 Smlouva o dílo Úprava 

projektové dokumentace 

objektu šaten 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí důvodovou zprávou „Uzavření smlouvy o dílo na 

úpravu projektových dokumentací s projekční kanceláří JPS J. 

Hradec s. r. o.“ 

II. schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi obcí Plavsko a projekční 

kanceláří JPS J. Hradec s. r. o. na úpravu projektových dokumentací 

„Objekt šaten sportovního areálu v Plavsku“ a Rekonstrukce 

travnaté plochy 2649/9 v Plavsku“; 

II. ukládá starostovi obce zaslat návrh smlouvy projekční kanceláři. 

Usnesení 222/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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223/17/2020 Výběr nejvhodnější 

nabídky pro veřejnou 

zakázku „Výměna střešní 

krytiny skladu p. č. st. 312, 

k. ú. Plavsko“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek podaných pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Výměna střešní kratiny skladu na pozemku p. č. st. 

312, k. ú. Plavsko“, uvedené v zápisu z jednání hodnotící komise ze 

dne 12. 2. 2019;  

II. rozhodlo o vyloučení firmy KMM OKNO s. r. o. a firmy 

Zámečnické práce Jiří Budín z výběrového řízení; 

III. rozhodlo, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky 

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

Plavsko“ je účastník výběrové řízení firma ŠAMAN – Klempířství, 

pokrývačství s nabídkovou cenou 374 250,21 Kč bez DPH; 

IV. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Plavsko jako 

objednatelem a firmou ŠAMAN – Klempířství, pokrývačství jako 

zhotovitelem veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny skladu na 

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

V. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo „Výměna střešní 

krytiny skladu na pozemku p. č. st. 312, k. ú. Plavsko“ za cenu 

374 250,21 Kč bez DPH; tj. 452 842,75 Kč včetně 21 % DPH.  

Usnesení 223/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
224/17/2020 Výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou 

zakázku „Zateplení 

budovy ZŠ Plavsko“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek podaných pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zateplení budovy ZŠ Plavsko“, uvedené v zápisu 

z jednání hodnotící komise ze dne 12. 2. 2019;  

II. rozhodlo, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky 

„Zateplení budovy ZŠ Plavsko“ je účastník výběrové řízení firma 

Jindřichohradecká stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1 388 512,00 

Kč bez DPH; 

III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Plavsko jako 

objednatelem a firmou Jindřichohradecká stavební s.r.o. jako 

zhotovitelem veřejné zakázky „Zateplení budovy ZŠ Plavsko“; 

IV. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo „Zateplení 

budovy ZŠ Plavsko“ za cenu 1 388 512,00 Kč bez DPH; tj. 

1 680 099,52 Kč včetně 21 % DPH.  

Usnesení 224/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
225/16/2020 Výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou 

zakázku „Stavební úpravy 

části mateřské školky, 

Plavsko 45-část 1“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek podaných pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Stavební úpravy části mateřské školky, Plavsko 

45- část 1“, uvedené v zápisu z jednání hodnotící komise ze dne 12. 

2. 2019;  

II. rozhodlo, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky 

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

účastník výběrové řízení firma Jindřichohradecká stavební s.r.o. 

s nabídkovou cenou 1 194 000,00 Kč bez DPH; 

III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Plavsko jako 

objednatelem a firmou Jindřichohradecká stavební s.r.o. jako 

zhotovitelem veřejné zakázky „Stavební úpravy části mateřské 

školky, Plavsko 45- část 1“; 

IV. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo „Stavební 

úpravy části mateřské školky, Plavsko 45- část 1“ za cenu 1 194 

000,00 Kč bez DPH; tj. 1 444 740,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Usnesení 225/17/2020 bylo přijato: Pro 8 proti 0, zdržel se 0 
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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

226/17/2020 Nabídka leteckých snímků 

obce 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

nesouhlasí s nabídkou provedení leteckého fotografování obce 

v roce 2020. 

Usnesení 226/17/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
227/17/2020 Rozpočtové opatření č. 

2/2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 provedené starostou 

obce ve zvýšení výdajů při jejich současném výši 27 805,00  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření.  

Usnesení 227/17/2020 bylo přijato. Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


