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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 37/2022 ze dne 23. 2. 2022 

448/37/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 448/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

449/37/2022    Zpráva o plnění usnesení       

ZO z minulého zasedání 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí zprávu starosty obce o 

splnění úkolů a průběžně se plnících úkolech vyplývajících z 

usnesení ze zasedání ZO č. 36/2022 - bez připomínek.  

Usnesení 449/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
450/37/2022 Záměr prodloužení 

pachtovní smlouvy 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě, 

uzavřené dne 1. 9. 2017 mezi obcí Plavsko a Výrobně obchodním 

družstvem Plavsko s tím, že doba pachtu na zemědělské pozemky 

v celkové výměře 23,8608 ha se prodlužuje do 31. 8. 2027; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záměru. 

Usnesení 450/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

451/37/2022 Bezúplatný převod části 

pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s podáním žádosti obce o bezúplatný převod části 

pozemku p. č. 2697/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Plavsko ve vlastnictví Česká republika, Státní pozemkový úřad, 

Praha 3 do vlastnictví obce Plavsko; 

II. pověřuje starostu obce dalším jednáním. 

Usnesení 451/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
452/37/2022 Zadávací dokumentace a 

výzva k podání cenové 

nabídky 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

malého rozsahu „Pořízení sekacího traktoru k údržbě veřejných 

prostranství obce“; 

II. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení sekacího 

traktoru k údržbě veřejných prostranství obce“ ve složení František 

Boček, František Štěpka a Jakub Hubinger; včetně jejich náhradníků 

ve složení Jan Boček, Josef Pivec a Jaroslav Dušejovský;  

III. pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy a zadávací 

dokumentace.   

Usnesení 452/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

453/37/2022 Nabídka na přepracování 

projektu 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje nabídku společnosti AXIOM engineering s. r. o., 

Pernerova 168, Pardubice ve výši 48 tisíc korun bez DPH k doplnění 

projektové dokumentace pro podání do dotačního programu MZE 

129 390 a zabezpečení výběrového řízení stavební akce „MVN 

Plavsko-revitalizace obecní nádrže“; 

II. pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy. 

Usnesení 453/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

454/37/2022 Návrh smlouvy na 

zpracování žádosti o dotaci 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Plavsko a společností G-

PROJECT, s. r. o., Radniční 133/1, České Budějovice ve výši 80 

tisíc korun bez DPH ke zpracování žádosti o dotaci a manažerské 

řízení projektového záměru „Revitalizace veřejné zeleně“; 

II. pověřuje starostu obce podpisem uvedené smlouvy.   

Usnesení 454/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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 Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

 

 

 

455/37/2022 Rozpočtové opatření č. 

2/2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 s vyrovnáním příjmů a 

výdajů formou financování -445 843,00 Kč; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření.  

Usnesení 455/37/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  


