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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 27/2021 ze dne 21. 4. 2021 

338/27/2021 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 338/27/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

339/27/2021    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. 26/2021 - bez připomínek.  

Usnesení 339/27/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
340/27/2021 Žádost 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 2021; 

II. ukládá starostovi obce zajistit realizaci tohoto usnesení. 

Usnesení 340/27/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

341/27/2021 Žádost o možnost odkoupení 

části obecního pozemku 
Zastupitelstvo obce Plavsko  

předběžně souhlasí s možností prodeje části obecní parcely č. 2361 

v k. ú. Plavsko vedené jako orná půda přibližně o výměře 300 m2 

manželům Ivě a Tomáši Ditrichovým, jako okolního pozemku 

kolem chaty č. e. 23. 

Usnesení 341/27/2021 nebylo přijato: Pro 3, proti 2, zdržel se 3 
342/27/2021 Dodatek č. 4 ke smlouvě o 

nájmu 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodloužení dodatkem č. 4 nájemní smlouvu o nájmu 

nebytových prostor v č. p. 77 mezi obcí Plavsko a paní Janou 

Aišmanovou, od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 s výší nájemného 2 221,00 

Kč měsíčně; 

II. pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě 

nebytových prostor.  

Usnesení 342/27/2021 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

343/27/2021 Prominutí úhrady 

nájemného  

 

Zastupitelstvo obce 

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 ve 

výši 5 400,00 Kč, a to za období jednoho čtvrtletí roku 2021; 

II. pověřuje starostu obce popisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě. 

Usnesení 343/27/2021 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

344/27/2021 Rozpočtové opatření č. 

3/2021 

 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 ve zvýšení výdajů 

při současném jejich snížení ve výši 8 400,00 Kč při současném 

snížení ve stejné výši, a to jako výdajů na nákup antigenních testů; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření. 

Hlasování o přijetí usnesení: 8/0/0 

Usnesení 344/27/2021 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

345/27/2021 Žádost o odkoupení části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce  

I. schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 70/6 o výměře 

69 m2 oddělené na základě geometrického plánu z p. č. 70/2 v k. ú. 

Plavsko; 

II. pověřuje starostu obce a místostarostu zveřejněním tohoto 

záměru prodeje na úřední desce. 

Usnesení 345/27/2021 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

346/27/2021 Uzavření smlouvy o věcném 

břemeni 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu o věcném břemeni č.: JH-014330066265/001 

mezi obcí Plavsko jako osobou „povinnou“ a společností EG.D, a. 

s. se sídlem Lidická 1873/36, Brno jako osobou „oprávněnou“ 

stavby „Plavsko, Novotný-kabel NN“ za účelem provozování 
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   Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

distribuční soustavy-kabelové vedení NN na parcele č. 2846 v k. ú. 

Plavsko na základě předloženého geometrického plánu č.: 475-

1120/2020; 

II. pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Usnesení 346/27/2021 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

347/27/2021 Instalace kamerového 

systému 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. ukládá místostarostovi obce vypracování směrnice na provoz 

kamerového systému v obci; 

II. pověřuje místostarostu obce zajištěním cenové nabídky instalace 

tohoto kamerového systému.     

Usnesení 347/27/2021 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

348/27/2021 Rozpočtové opatření č. 

4/2021 (nový bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 ve zvýšení příjmů 

při současném jejich snížení ve výši 171 078,86 Kč a ve zvýšení 

výdajů při jejich současném snížení ve výši 84 951,00 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření. 

Usnesení 348/27/2021 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


