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    Josef Pivec                     František Boček 

místostarosta obce                      starosta obce 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 23/2020 ze dne 23. 9. 2020 

278/23/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 278/23/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

279/23/2020    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. 22/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 279/22/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
280/23/2020 Prodej části pozemku p. č. 

2736/3 v k. ú. Plavsko-

realizace záměru  

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje prodej pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 2736/47 ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 vzniklého na základě 

geometrického plánu č. 466-496/2020 dělením z pozemku parc. č. 

2736/3 panu Martinu Podroužkovi, za cenu 25,00 Kč za 1 m2; 

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.  

Usnesení 280/23/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0  

281/23/2020 Prodej pozemku p. č. 78/2 

v k. ú. Plavsko-záměr  

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Plavsko v k. 

ú. Plavsko p. č. 78/2 zahrada o výměře 270 m2;     

II. pověřuje místostarostu obce zveřejním tohoto záměru prodeje. 

Usnesení 281/23/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
282/23/2020 Souhlas vlastníka pozemní 

komunikace s uzavírkou 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s uzavírkou, objížďkou a umístěním PDZ na 

místních komunikacích v obci v rámci stavby „Plavsko, Budín 

– kabel NN“; 

II. doporučuje investoru stavební akce před vyznačením 

objížďky vyspravení výtluků v části místní komunikace p. č. 

2736/38. 
Usnesení 282/23/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

283/23/2020 Rozpočtové opatření č. 

9/2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 ve zvýšení výdajů při 

jejich současném snížení ve výši 136 735,11 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto opatření. 

Usnesení 283/23/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


