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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 38/2022 ze dne 30. 3. 2022 

456/38/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 456/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

457/38/2022    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. 37/2022 - bez připomínek.  

Usnesení 457/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
458/38/2022 Schválení prodloužení 

pachtovní smlouvy 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje 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 s pachtovní výší 0,25 Kč za 

jeden m2; 

II. pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení 458/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

459/38/2022 Záměr prodeje části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje záměr prodej obecního pozemku s parcelním číslem 

1214/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 122 m2, vzniklého na základě 

geometrického plánu č. 528-1946/2021 ze dne 24. 1. 2022 

oddělením z pozemku p č. 1214/1, ostatní plocha, zeleň v k. ú. 

Plavsko; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záměru prodeje. 

Usnesení 459/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
460/38/2022 Žádost o pokračování 

podpory Linka bezpečí 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje finanční dar Lince bezpečí, z. s. Ústavní 95, Praha 8 ve 

výši 3.000,00 Kč na zajištění provozu dětské krizové linky v roce 

2022; 

II. ukládá starostovi obce zajistit realizaci tohoto usnesení. 

Usnesení 460/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

461/38/2022 Veřejnosprávní kontrola 

v přísp. org. ZŠ a MŠ 

Plavsko 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí protokol o výsledku 

kontroly hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Plavsko.  

Usnesení 461/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

462/38/2022 Aktualizace pasportu 

místních komunikací 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje vybrané aktualizované úseky komunikací, které budou 

Obecním úřadem Plavsko zařazeny do kategorie místní komunikace 

a budou součástí zpracovaného aktualizovaného pasportu místních 

komunikací; 

II. pověřuje starostu obce zpracováním žádosti o zařazení úseků 

místních komunikací. 

Usnesení 462/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

463/38/2022 Smlouva s OSA 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování 

č. VP_2022_43395 mezi obcí Plavsko a Ochranným svazem 

autorským z. s., Čs. armády 786/20, Praha do 31. 12. 2022 ve výši 

7 145,29 Kč včetně DPH; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 463/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  
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Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

 

 

 

 

464/38/2022 Finanční pomoc Ukrajině 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje finanční dar válkou zasažené Ukrajině ve výši 20 000,00 

Kč, který bude poukázán na účet organizace Člověk v tísni;  

II. souhlasí s možností poskytnutí dalších finančních prostředků 

uvolněných obcí na základě přímé pomoci konkrétním ukrajinským 

občanům ubytovaných v objektu obce; 

III. pověřuje starostu obce zajištěním realizace tohoto usnesení. 

Usnesení 464/38/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 

465/38/2022 Rozpočtové opatření č. 

3/2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 ve zvýšení příjmů o 0,5 

mil. Kč a zvýšení výdajů o 283 007,00 Kč se změnou -216 993,00 

Kč formou financování;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření 

na úředních deskách obce. 

Usnesení 465/38/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 


