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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 18/2020 ze dne 11. 3. 2020 

228/18/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujících bodů a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 228/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

229/18/2020    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. 17/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 229/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
230/18/2020 Výběr nejvhodnější 

nabídky pro veřejnou 

zakázku „Plavsko-vrty P5 

a P6“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

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

posouzení a hodnocení nabídek podaných pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Plavsko – vrty P-5 a P-6“, uvedené ve zprávě z 

jednání hodnotící komise ze dne 4. 3. 2020;  

II. rozhodlo, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky 

„Plavsko – vrty P-5 a P-6“ je účastník výběrové řízení firma 

HYDROZDROJ s. r. o., s nabídkovou cenou 556 460,00 Kč bez 

DPH; 

III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Plavsko jako 

objednatelem a firmou HYDROZDROJ s. r. o., jako zhotovitelem 

veřejné zakázky „Plavsko – vrty P-5 a P-6“; 

IV. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo „Plavsko – vrty 

P-5 a P-6“ za cenu 556 460,00 Kč bez DPH; tj. 673 316,60 Kč včetně 

21 % DPH.  

Usnesení 230/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

231/18/2020 Zpráva o veřejnosprávní 

kontrole v příspěvkové 

organizaci ZŠ a MŠ 

Plavsko 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

bere na vědomí protokol kontrolní skupiny č. 1/2019 o výsledku 

kontroly hospodaření s veřejnými prostředky příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Plavsko v roce 2019. 

Usnesení 231/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

232/18/2020 Technický dozor 

stavebních akcí 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje uzavření příkazní smlouvy s ing. Jaroslavem Litvanem, 

na provádění TDI a BOZP stavební akce „Výměna střešní krytiny 

skladu p. č. st. 312, k. ú. Plavsko“ ve výši 16 400,00 Kč bez DPH; 

II. schvaluje uzavření příkazní smlouvy s ing. Radkem Hajnou, na 

provádění TDI a BOZP stavební akce „Zateplení budovy ZŠ Plavsko 

“ ve výši 58 000,00 Kč; 

III. schvaluje uzavření příkazní smlouvy s ing. Jiřím Gantnerem, 

Ateliér G+G s. r. o., na provádění TDI stavební akce „Stavební 

úpravy části mateřské školky, Plavsko 45-část 1“ ve výši 19 000,00 

Kč;  

IV. pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených příkazních 

smluv. 

Usnesení 232/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

233/18/2020 Dodatek k nájemní 

smlouvě 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje prodloužení dodatkem č. 8 nájemní smlouvu o nájmu 

obecního bytu v č. p. 77 mezi obcí Plavsko a paní Věrou 

Aišmanovou, od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 s výší nájemného 2.342,00 

Kč měsíčně; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 8 k nájemní smlouvě 

obecního bytu.  

Usnesení 223/17/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
234/18/2020 Rekonstrukce rybníka 

Hačkov 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s provedením geometrického 

zaměření rybníka Hačkov, podle kterého bude následně zpracována 

projektová dokumentace k jeho odbahnění a opravě.  
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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

 Usnesení 234/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

235/18/2020 Výsledek inventarizace 

majetku a finančních 

prostředků obce za rok 

2019 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje inventarizační zprávu o 

provedené inventarizaci majetku a závazků obce Plavsko za rok 

2019. 

Usnesení 235/18/2020 bylo přijato: Pro 7 proti 0, zdržel se 0 
236/18/2020 Nákup židliček a stolů do 

MŠ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje zakoupení nových 5 ks stolů a 31 ks židliček do MŠ 

Plavsko pro třídu Sluníček; 

II. ukládá starostovi obce zajištění tohoto nákupu. 

Usnesení 236/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
237/18/2020 Rozpočtové opatření č. 

3/2020 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v navýšení příjmů při 

jejich současném snížení ve výši 7.575,00 Kč a zvýšení výdajů při 

jejich současném snížení v rámci rozpočtu, a to ve výši 161.377,54 

Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření.  

Usnesení 237/18/2020 bylo přijato. Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

238/18/2020 Tiskárna RICOH 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje zakoupení do kanceláře obecního úřadu nové tiskárny 

MP C2011SP RICOH za cenu 49 884,30 Kč bez DPH; 

II. souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ELZY spol. s r. o. 

na rychlý servis, spotřební materiál a dálkovou správu uvedené 

tiskárny;  

III. pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Usnesení 238/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

239/18/2020 Žádost o pokračování 

podpory Linka bezpečí 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje finanční dar Lince bezpečí, z. s., ve výši 3.000,00 Kč na 

zajištění provozu dětské krizové linky v roce 2020; 

II. ukládá starostovi obce zajistit realizaci tohoto usnesení. 

Usnesení 239/18/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

240/18/2020 Žádost o souhlas zřízení 

vrtané studny 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko nesouhlasí s provedením 

hydrogeologického průzkumného vrtu na lesním pozemku obce p. 

č. 2347/1 a p. č. 2173/2 v lokalitě Čihadlo.  

Usnesení 222/17/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


