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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 33/2021 ze dne 25. 10. 2021 

400/33/2021 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 400/33/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

401/33/2021    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. 32/2021 - bez připomínek.  

Usnesení 401/33/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
402/33/2021 Řešení provozu prodejny 

potravin 

 

Zastupitelstvo obce 

I. souhlasí s podáním ze strany pronajímatele výpovědi z nájmu 

prostor sloužících k podnikání firmě Hroděj s. r. o.; 

II. ukládá starostovi obce doručit tuto výpověď společnosti do konce 

října 2021; 

III. schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor č. p. 15 

k podnikání za účelem provozování prodejny potravin; 

IV. ukládá starostovi a místostarostovi obce zveřejněním tohoto 

záměru.   

Usnesení 402/33/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0  

403/33/2021 Rozpočtové opatření č. 

10/2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 ve zvýšení výdajů ve 

výši 223 279,51 Kč a ve zvýšení příjmů ve výši 329 665,36 Kč 

s formou financování k jejich vyrovnání; 

II. pověřuje místostarostu obce jeho zveřejněním. 

Usnesení 403/33/2021 nebylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
404/33/2021 Spisový a skartační plán 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje spisový a skartační řád obce 

Plavsko. 

Usnesení 404/33/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

405/33/2021 Plán zimní údržby 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje Plán zimní údržby obce 

Plavsko 2021-2022. 

Usnesení 405/33/2021 bylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

406/33/2021 Záměr pronájmu části 

parcely (nový bod) 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr pronájmu 1,36 m2 na p. č. 199 v k. ú. Plavsko pro 

umístění Z-BOXu společností Zásilkovna s. r. o., Lihovarská 

1060/12, Libeň, Praha; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záměru. 

Usnesení 406/33/2021 nebylo přijato: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 


