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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 24/2020 ze dne 11. 11. 2020 

284/24/2020 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 284/24/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

285/24/2020    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. 23/2020 - bez připomínek.  

Usnesení 285/24/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
286/24/2020 Prodej pozemku p. č. 78/2 

v k. ú. Plavsko-realizace 

záměru  

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce p. č. 78/2 zahrada o 

výměře 270 m2 v k. ú. Plavsko za cenu 40,00 Kč za 1 m2 paní Danuši 

Hozdové a paní Jindře Kotyšanové; 

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení 286/24/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0  

287/24/2020 Smlouva o zřízení věcného 

břemene 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu o věcném břemeni č.: JH-014330061332/002 

stavby „Plavsko, Řimnáč – kabel NN“ mezi obcí Plavsko jako 

„povinnou“ a společností E.ON Distribuce, a. s.,  jako „oprávněnou“ 

stranou jako časově neomezené s jednorázovou náhradou ve výši 

1 200,00 Kč bez DPH; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 287/24/2020 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
288/24/2020 Aktualizace Místního 

programu obnovy venkova 

obce Plavsko 2021-2023 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy venkova 

(vesnice) obce Plavsko na období 2020-2023; 

II. souhlasí se zařazením bodů: „Nákup a prodej pozemků pro 

podporu výstavby rodinných domů v Plavsku“, „Projektová 

dokumentace nové elektroinstalace v budově obecního domu“, 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení pomocí moderních svítidel 

s úspornými zdroji“, „Výsadba stromové aleje kolem cesty p. č. 

2713/2“, „Vodovod pro připojení vrtaných studní P-5 a P-6v k. ú. 

Plavsko“ a „Studie (projektová dokumentace) připojení obce 

Plavsko na vodovod vedoucí ze Stráže nad Nežárkou“ do Místního 

programu obnovy venkova obce; 

III. ukládá starostovi obce provést aktualizaci programu.  

Usnesení 288/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

289/24/2020 Výběr akce k podání žádosti 

o dotaci z POV 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy 

venkova Jihočeského kraje v roce 2021 na stavební akci „Vodovod 

pro připojení vrtaných studní P-5 a P- v k. ú. Plavsko“; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce podáním této žádosti. 

Usnesení 289/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

290/24/2020 Možnost podání žádosti o 

dotaci na opravu místních 

komunikací 

 

Zastupitelstvo obce 

I. souhlasí s možností podání žádosti o dotaci z MMR ČR na rok 

2021 v rámci dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací 

na opravu humenních cest v obci; 

II. ukládá starostovi a místostarostovi zajištění podkladů a informací 

vedoucích k podání žádosti o dotaci. 

Usnesení 290/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

291/24/2020 Plán zimní údržby místních 

komunikací 2020-2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Plán zimní údržby obce 

Plavsko 2020-2021. 

Usnesení 291/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

292/24/2020 Jmenování inventarizační 

komise 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí Plán inventur za rok 

2020 a navrženou inventarizační komisi k provedení inventarizace 

majetku obce. 

Usnesení 292/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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                                Josef Pivec                    František Boček 

                          místostarosta obce          starosta obce 

 

293/24/2020 Rozpočtové opatření č. 

10/2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 provedené 

starostou obce ve zvýšení výdajů při jejich současném snížení ve 

výši 70 929,49 Kč a zvýšení příjmů při jejich současném snížení ve 

výši 2 956,50 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto opatření na 

úřední desce. 

Usnesení 293/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

294/24/2020 Projednání návrhu rozpočtu 

obce na rok 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. projednalo návrh rozpočtu obce Plavsko na rok 2021; 

II. souhlasí s návrhem schodkového rozpočtu obce na rok 2021 

v příjmech ve výši 22 862 106,00 mil. Kč a výdajích ve výši 24 653 

295,00 Kč s formou financování použitím finančních prostředků let 

minulých ve výši 1 791 189,00 Kč; 

III. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním na úřední desce 

obce a po uplynutí této lhůty bude zastupitelstvo hlasovat o jeho 

schválení. 

Usnesení 294/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

295/24/2020 Rozpočtový výhled obce na 

rok 2022-2023 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Plavsko;  

II. navrhuje Střednědobý výhled rozpočtu obce Plavsko pro roky 

2021-2022; 

III. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním na úřední desce 

obce a po uplynutí této lhůty bude zastupitelstvo hlasovat o jeho 

schválení. 

Usnesení 295/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

296/24/2020 Rozpočtové opatření č. 

11/2020 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 ve zvýšení výdajů o 

150 854,74 Kč při jejich současném snížení ve výši 150 854,74 Kč 

a ve zvýšení příjmů o 431 903,12 Kč, při jejich současném snížení 

ve výši 431 903,12 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto opatření na 

úřední desce. 

Usnesení 296/24/2020 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

297/24/2020 Svolání schůzky s TDI a 

zhotovitelem ohledně kvality 

provedení fasády budovy ZŠ 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí se svoláním pracovní schůzky 

členů zastupitelstva obce a TDI se zástupcem zhotovitele 

Jindřichohradecká stavební s. r. o. ohledně reklamace provedení 

prací na stavební akci „Zateplení budovy ZŠ Plavsko“.    

Usnesení 297/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

298/24/2020 Prominutí úhrady 

nájemného v souvislosti 

s koronavirovou krizí 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje dočasné snížení nájemného dohodou mezi obcí Plavsko 

jako pronajímatelem a paní Janou Aišmanovou jako nájemcem 

nebytových prostor Plavsko č. p. 77 k provozování pohostinství, a 

to za období od uzavření provozovny v souvislosti s koronavirovou 

epidemií ve 4. čtvrtletí roku 2020; 

II. pověřuje starostu obce popisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě. 

Usnesení 298/24/2020 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


