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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 30/2021 ze dne 14. 7. 2021 

370/30/2021 Schválení programu  Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 370/30/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

371/30/2021    Zpráva o plnění usnesení       

ZO z minulého zasedání 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu stostarosty obce 

o splnění úkolů a průběžně se plnících úkolech vyplývajících z 

usnesení ze zasedání ZO č. 29/2021 - bez připomínek.  

Usnesení 371/30/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
372/30/2021 Finanční pomoc oblastem na 

Moravě postiženým živelnou 

katastrofou 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje finanční dar obcím zasažených tornádem ve výši 

40 000,00 Kč prostřednictvím darovací smlouvy mezi obcí Plavsko 

a Sdružením místních samospráv, z. s., se sídlem Nábřeží 599, 760 

01 Zlín-Prštné, a to rozdělením obci Moravská Nová Ves ve výši 

10 000,00 Kč, obci Hrušky ve výši 10 000,00 Kč, obci Lužice ve 

výši 10 000,00 Kč a obci Mikulčice ve výši 10 000,00 Kč; 

II. pověřuje starostu obce podpisem této darovací smlouvy.  

Usnesení 372/30/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0  

373/30/2021 Rozpočtové opatření č. 

7/2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021, a to ve zvýšení výdajů 

při jejich současném snížení ve výši 332 134,44 Kč a ve zvýšení 

příjmů při jejich současném snížení ve výši 315 409,84 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření. 

Usnesení 373/30/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
374/30/2021 Smlouva o smlouvě budoucí Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p. č. 508, lesní 

pozemek v k. ú. Plavsko mezi Lesy České republiky, s. p. jako 

budoucím obtíženým a Obcí Plavsko jako budoucím 

oprávněným;  

II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy o smlouvě 

budoucí.  

Hlasování o přijetí usnesení: 6/0/0 

Usnesení 374/30/2021 bylo schváleno 
 


