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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 22/2020 ze dne 12. 8. 2020 

273/22/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání včetně 

doplňujícího bodu a navržené ověřovatele zápisu včetně 

zapisovatelky. 

Usnesení 273/22/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

274/22/2020    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. 21/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 274/22/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
275/22/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě a 

změnový list stavební akce 

„Zateplení budovy ZŠ 

Plavsko“ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje změnový list č. 1 stavební akce „Zateplení budovy ZŠ 

Plavsko“ ve výši 631 031,00 Kč bez DPH; 

II. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zateplení budovy ZŠ 

Plavsko“, kterým se mění cena díla a prodlužuje termín dokončení 

stavebních prací do 31. 10. 2020;  

III. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo. 

Usnesení 275/22/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

276/22/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě 

akce „Stavební úpravy 

části mateřské školky, 

Plavsko 45-část 1“ (nový 

bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje změnový list č. 1 více a méně práce stavební akce 

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

plus 20 604,83 Kč bez DPH; 

II. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy části 

mateřské školky, Plavsko 45-část 1“, kterým se mění celková cena 

za dílo;  

III. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo. 

Usnesení 276/22/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
277/22/2020 Rozpočtové opatření č. 

8/2020 (nový bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020 provedené starostou 

obce; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto opatření. 

Usnesení 277/22/2020 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


