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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 20/2020 ze dne 3. 6. 2020 

252/20/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujícího bodu a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 252/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

253/20/2020    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. 19/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 253/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
254/20/2020 Prodej obecních pozemků 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodej obecního pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 2736/16 

ostatní plocha, zeleň o výměře 97 m2 za cenu 25,00 Kč za 1 m2 a 

prodej obecního pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 38/2, zahrada o 

výměře 72 m2 za cenu 25,00 Kč za 1 m2 panu Zdeňku Vondrusovi; 

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy dle bodu I. 

tohoto usnesení. 

Usnesení 254/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

255/20/2020 Schválení účetní závěrky 

zřizované příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ 

Plavsko za rok 2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje účetní závěrku zřizované příspěvkové organizace 

„Základní škola a Mateřská škola Plavsko“ k rozvahovému dni 31. 

12. 2019; 

II. schvaluje hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace „Základní škola a Mateřská škola Plavsko“ za rok 2019 

ve výši + 21 444,29 Kč s tím, že tato částka bude převedena do 

rezervního fondu příspěvkové organizace. 

Usnesení 255/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
256/20/2020 Schválení účetní závěrky 

obce Plavsko za rok 2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje v souladu s ustanovením § 84 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek účetní závěrku obce Plavsko 

sestavenou k 31. 12. 2019 ve výši + 2 602 088,87 Kč. 

Usnesení 256/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

257/20/2020 Závěrečný účet obce 

Plavsko za rok 2019 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

II. vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019; 

III. schvaluje závěrečný účet obce Plavsko sestavený k 31. 12. 2019 

včetně Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření obce Plavsko za 

rok 2019 - bez výhrad; 

VI. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto schváleného 

závěrečného účtu obce. 

Usnesení 257/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
258/20/2020 Rozpočtové opatření č. 

6/2020 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 provedené starostou 

obce ve zvýšení výdajů při jejich současném snížení ve výši 

71 598,32,00 Kč a zvýšení příjmů při jejich současném snížení ve 

výši 1 000,00 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření 

č. 6/2020. 

Usnesení 258/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
259/20/2020 Schválení projektové 

dokumentace sportovní 

kabiny a hřiště po 

úpravách 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje upravené projektové dokumentace „Objekt šaten 

sportovního areálu v Plavsku a Rekonstrukce travnaté plochy 

2649/9 v Plavsku“ provedené zhotovitelem JPS J. Hradec s. r. o. na 

základě smlouvy o dílo; 
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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

 II. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Úprava projektových 

dokumentací Objekt šaten sportovního areálu v Plavsku a 

Rekonstrukce travnaté plochy 2649/9 v Plavsku“ s prodloužením 

termínu odevzdání projektové dokumentace do 30. 6. 2020; 

III. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení 259/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
260/20/2020 Návrh na zrušení FRB 

obce 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje zrušení Směrnice č. 3/2010 „O vytvoření a použití 

účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce 

Plavsko“; 

II. souhlasí s převedením zůstatku (k 31. 5. 2020) na účtu FRB 

vedeného u České spořitelny na běžný účet obce vedený také u 

České spořitelny;  

III. pověřuje starostu obce zajištěným potřebných úkonů 

souvisejících s naplněním tohoto usnesení. 

Usnesení 260/20/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


