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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 31/2021 ze dne 8. 9. 2021 

375/31/2021 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 375/31/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

376/31/2021    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. 30/2021 - bez připomínek.  

Usnesení 376/31/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
377/31/2021 Výměna topných těles a 

rozvodů v č. p. 15 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí na základě cenové nabídky 

společnosti JH SOLAR s. r. o., Plavsko 208 s provedením výměnou 

radiátorů včetně nových rozvodů topení v budově č. p. 15 (prodejna 

potravin).  
Usnesení 377/31/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

378/31/2021 Směrnice pro nakládání 

s osobními údaji pro obec 
Zastupitelstvo obce Plavsko  schvaluje Směrnici pro nakládání 

s osobními údaji pro obec s č. 1/2021. 

Usnesení 378/31/2021 nebylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
379/31/2021 Výzva a zadávací 

dokumentace na zakázku 

malého rozsahu 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Vodovod pro připojení vrtaných 

studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“; 

II. schvaluje návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 

„Vodovod pro připojení vrtaných studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“; 

III. pověřuje starostu obce zasláním výzvy a zadávací dokumentace 

společnostem ČEVAK a. s. České Budějovice, Staviservis s. r. o. 

Jindřichův Hradec, ZVŠ stavitelství Třeboň s. r. o., 

Jindřichohradecké montáže s. r. o. Jindřichův Hradec a RVS a. s. 

Jindřichův Hradec. 

Usnesení 379/31/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

380/31/2021 Jmenování komise pro 

otevírání obálek a hodnotící 

komise 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

 I. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Vodovod pro připojení vrtaných studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“ 

ve složení František Štěpka, Jakub Hubinger a František Boček; 

II. jmenuje náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Vodovod pro připojení vrtaných studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“ 

ve složení Václav Peroutka, Josef Pivec a Jan Boček. 

Usnesení 380/31/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

381/31/2021 Vzájemné darování 

nemovitostí v k. ú. Plavsko-

záměr 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr darovat Jihočeskému kraji, U zimního stadionu 

1952/2, České Budějovice nově vytvořenou parcelu geometrickým 

plánem č. 473-17/2020 č. 2727/10 ostatní plocha, asfaltová silnice o 

výměře 806 m2 z parcely 2727/3, dále pozemkovou parcelu č. 

2736/49 o výměře 106 m2, ostatní plocha, silnice a pozemkovou 

parcelu č. 2887 o výměře 56 m2, ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. 

Plavsko; 

II. schvaluje záměr přijmout od Jihočeského kraje, U zimního 

stadionu 1952/2, České Budějovice nově vytvořenou parcelu 

geometrickým plánem č. 473-17/2020 č. 2728/22 o výměře 329 m2, 

ostatní plocha, mez, stráň, a dále pozemkovou parcelu č. 2708/17 o 

výměře 254 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník před 

kapličkou v obci) a parcelu č. 2736/50 o výměře 18 m2, ostatní 

plocha, ostatní komunikace; 

III. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto záměru na 

úřední desce.   
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   Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

 

Usnesení 355/28/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

382/31/2021 Aktualizace pasportu 

komunikací v obci 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. souhlasí s provedením aktualizace pasportu místních komunikací 

obce Plavsko; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce dalším jednáním 

k aktualizaci pasportu.  

Usnesení 382/31/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

383/31/2021 Možnost revitalizace 

rybníka Hačkov 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje provedení revitalizace rybníka Hačkov na základě 

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí 

osa 4.4; 

II. pověřuje starostu obce dalším jednáním k podání žádosti o dotaci. 

Usnesení 383/31/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

384/31/2021 Výběr a příprava projektů 

k možnému podání žádostí o 

dotace 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí možnosti podání 

žádostí o dotace z různých výzev pro rok 2022. 

Usnesení 384/31/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

385/31/2021 Souhlas s podáním žádosti o 

dotaci z NSA 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí  s podáním žádosti TJ Sokol Plavsko z. s. o dotaci  

z Národní sportovní agentury v rámci výzvy 11/2021 na akci 

„Modernizace sportovního areálu“; 

II. schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Plavsko z. s. na 

spolufinancování akce „Modernizace sportovního areálu“ 

realizovaného v rámci dotačního řízení z Národní sportovní 

agentury, a to nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých 

výdajů. 

Usnesení 385/31/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

386/31/2021 Zplnomocnění k zastupování 

obce na XVIII. Směnu SMO 

 

Zastupitelstvo obce  souhlasí, aby obec Plavsko byla zastupována 

na VIII. Sněmu SMO ČR obcí Jarošov nad Nežárkou.  

Usnesení 386/31/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

387/31/2021 Rozpočtové opatření č. 

8/2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 provedené starostou 

obce; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto opatření. 

Usnesení 387/31/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

388/31/2021 Rozpočtové opatření č. 

9/2021 (nový bod) 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 ve zvýšení příjmů o 

898 386,97 Kč a jejich současném snížení a ve zvýšení výdajů o 

596 888,05 Kč a jejich současném snížení; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření. 

Usnesení 388/31/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 


