Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 32/2021 ze dne 29. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a
navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky.
Usnesení 389/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu místostarosty
Zpráva o plnění usnesení
obce o splnění úkolů a průběžně se plnících úkolech vyplývajících z
ZO z minulého zasedání
usnesení ze zasedání ZO č. 31/2021 - bez připomínek.
Usnesení 390/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Výběr nejvhodnější nabídky Zastupitelstvo obce Plavsko I. bere na vědomí závěry a
pro veřejnou zakázku
doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení
„Vodovod pro připojení
nabídek podaných pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Vodovod
vrtaných studní P-5 a P-6
pro připojení vrtaných studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“, uvedené v
v k. ú. Plavsko“
zápisu z jednání hodnotící komise ze dne 27. 9. 2021;
II. rozhodlo, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky
„Vodovod pro připojení vrtaných studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“
je účastník výběrové řízení firma TB BUILDING s. r. o., Jiráskovo
předměstí 935/III, Jindřichův Hradec, IČ: 280 66 987 s nabídkovou
cenou 958 188,38 Kč bez DPH;
III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Plavsko jako
objednatelem a firmou jako zhotovitelem veřejné zakázky
„Vodovod pro připojení vrtaných studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“;
IV. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo „Vodovod pro
připojení vrtaných studní P-5 a P-6 v k. ú. Plavsko“ za cenu
958 188,38 Kč bez DPH; tj. 1 091 194,84 Kč včetně 21 % DPH.
Usnesení 391/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Plavsko
Darování pozemků
Jihočeskému kraji-realizace I. schvaluje darovat do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice z pozemkové parcely č. 2727/3
záměru
v k. ú. Plavsko pozemkovou parcelu č. 2727/10 o výměře 806 m2,
ostatní plocha, silnice, na základě geometrického plánu č. 47317/2020 ze dne 1. 12. 2020, a 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 přijmout darem od Jihočeského kraje do vlastnictví
obce Plavsko z pozemkové parcely č. 2728/17 v k. ú. Plavsko
pozemkovou parcelu č. 2728/22 o výměře 329 m2, ostatní plocha,
mez, stráň, vzniklé na základě geometrického plánu č. 473-17/2020
ze dne 1. 12. 2020, a dále pozemkovou parcelu č. 2708/17 o výměře
254 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemkovou parcelu č.
2736/50 o výměře 18 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.
ú. Plavsko;
III. schvaluje darovací smlouvu č. 010/21/079/03/00 mezi
Jihočeským krajem a obcí Plavsko;
IV. pověřuje starostu obce podpisem této darovací smlouvy.
Usnesení 392/32/2021 nebylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Plavsko
Smlouva s EG.D, a.s. o
I. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemen č. JHzřízení věcného břemene
014330064278/002-FIA k parcelnímu číslu 14/5 v k. ú. Plavsko
mezi povinnou obcí Plavsko a oprávněnou EG.D, a. s., Lidická
1873/36, Brno, stavby „Plavsko, Budín – kabel NN“ za účelem
umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN a uzemnění;
II. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Usnesení 393/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
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394/32/2021 Smlouva o poskytnutí
odborných služeb

395/32/2021 Podání žádosti o dotaci na
opravu lesní cesty

396/32/2021 Návrh OZV o stanovení
obecního systému
odpadového hospodářství

397/32/2021 Žádost o dotaci

398/32/2021 Schválení změny č. 3 ÚP
Plavsko

Zastupitelstvo obce Plavsko
I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na „Revitalizaci
obecního rybníka Hačkov“;
II. schvaluje uzavření smlouvy č. 111069/2021 o poskytnutí
odborných služeb se společností AXIOM engineering s. r. o.,
Pardubice;
III. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Usnesení 394/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Plavsko
I. schvaluje podání žádosti o dotaci z MZe ČR na opravu lesní cesty
v lese Křastek;
II. pověřuje starostu obce k zajištění úkonů k podání této dotace.
Usnesení 395/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Plavsko
I. souhlasí s výběrem poplatku za odpady v roce 2022 podle
obecního systému odpadového hospodářství;
II. pověřuje starostu a místostarostu obce přípravou směrnice o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství a návrhu
nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální
odpad.
Usnesení 396/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Plavsko nesouhlasí se zapojením obce do
spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje
pro rok 2022 na základě žádosti zapsaného ústavu PREVENT 99,
Strakonice.
Usnesení 397/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Plavsko
I. konstatuje podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a
předpisů (dále jen „stavební zákon“), že územní plán Plavsko není
v rozporu s politikou územního rozvoje po její 1. aktualizaci, se
zásadami územního rozvoje kraje i po jejich 6. aktualizaci, se
stanovisky dotčených orgánů i s výsledkem rozporů ani se
stanoviskem krajského úřadu,
II. rozhodlo o vydání změny č. 3 územního plánu Plavsko jako
příslušný orgán dle ust. § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a
předpisů za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve spojení s
§ 54 stavebního zákona, a v souladu s ustanovením § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13, § 16 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti,
III. ukládá starostovi obce:
–

–

dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2
správního řádu oznámit rozhodnutí o vydání změny č. 3
územního plánu Plavsko veřejnou vyhláškou a doručit úplné
změní územního plánu Plavsko po změně č. 3;
po nabytí účinnosti změny zveřejnit na internetových stránkách
obce změnu č. 3 územního plánu Plavsko i úplné znění
územního plánu po této změně.

Usnesení 398/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
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399/32/2021 Výběr zhotovitele instalace
kamerového systému (nový
bod)

Josef Pivec-místostarosta obce

Zastupitelstvo obce Plavsko
I. schvaluje společnost ELZY servis s. r. o., Jindřichův Hradec na
základě cenové nabídky k instalaci kamerového systému v obci;
II. ukládá místostarostovi obce zajistit tyto instalační práce.
Usnesení 399/32/2021 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
František Boček-starosta obce
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