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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 39/2022 ze dne 27. 4. 2022 

466/39/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 466/39/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

467/39/2022    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. 38/2022 - bez připomínek.  

Usnesení 467/39/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
468/39/2022 Prodej části obecního 

pozemku-realizace 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje prodej pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 1214/3 ostatní 

plocha, zeleň o výměře 122 m2 paní Ivě Soukané, za cenu 25,00 Kč 

za 1 m2; 

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení 468/39/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

469/39/2022 Uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem na 

dodávku 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek podaných pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Pořízení sekacího traktoru k údržbě veřejných 

prostranství obce“, uvedené v zápisu z jednání hodnotící komise ze 

dne 6. 4. 2022;  

II. rozhodlo, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky 

„Pořízení sekacího traktoru k údržbě veřejných prostranství obce“ je 

účastník výběrové řízení firma Agrozet České Budějovice a. s., 

závod Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 868, Jindřichův 

Hradec, IČ: 28113128 s nabídkovou cenou 440 000,00 Kč bez DPH; 

III. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Plavsko jako 

objednatelem a společností Agrozet a.s. jako dodavatelem veřejné 

zakázky „Pořízení sekacího traktoru k údržbě veřejných prostranství 

obce“; 

IV. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na dodávku 

„Pořízení sekacího traktoru k údržbě veřejných prostranství obce“ 

za cenu 440 000,00 bez DPH; tj. 532 400,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Usnesení 469/39/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
470/39/2022 Účetní závěrka PO za rok 

2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje účetní závěrku zřizované příspěvkové organizace 

„Základní škola a Mateřská škola Plavsko“ k rozvahovému dni 31. 

12. 2021; 

II. schvaluje nulový hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace „Základní škola a Mateřská škola Plavsko“ za rok 2021.  

Usnesení 461/39/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

471/39/2022 Účetní závěrka obce Plavsko 

za rok 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje v souladu s ustanovením § 84 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek účetní závěrku obce Plavsko 

sestavenou k 31. 12. 2021 ve výši + 5,072 441 03 mil. Kč. 

Usnesení 471/39/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

472/39/2022 Závěrečný účet obce Plavsko 

za rok 2021 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření; 

II. vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2021; 

III. schvaluje závěrečný účet obce Plavsko sestavený k 31. 12. 2021 

včetně Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření obce Plavsko za 

rok 2021 - bez výhrad; 

VI. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto schváleného 

závěrečného účtu obce. 

Usnesení 472/39/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

473/39/2022 Prominutí místního 

poplatku z pobytu z důvodu 

mimořádné události 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s prominutím místního 

poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události pobytu pro fyzické 

osoby, které přichází z Ukrajiny v souvislosti s válečným 

konfliktem na Ukrajině. 

Usnesení 473/39/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

474/39/2022 Doplnění herních prvků na 

dětské hřiště 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s doplněním herních prvků na dětské hřiště v cenové 

hodnotě do 100 tisíc korun; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce zajištěním vyhodnocení 

ankety výběru některých herních prvků a oslovením firmy 

k provedení jejich instalace.  

Usnesení 474/39/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

475/39/2022 Rozpočtové opatření č. 

4/2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 ve zvýšení příjmů o 

1,23.249,48 mil. Kč a zvýšení výdajů o 569.683,25 Kč se změnou 

minus 632.566,23 mil. Kč formou financování;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření 

na úředních deskách obce. 

Usnesení 475/39/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

476/39/2022 Opětovné podání žádosti o 

dotaci z NSA 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí ještě s jedním podáním žádosti o dotaci z Národní 

sportovní agentury na stavební akci „Modernizace sportovního 

areálu“; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce zjištěním výše ceny 

odborné společnosti na provedení výběrového řízení dodavatele 

zakázky velkého rozsahu. 

Hlasování o přijetí usnesení: 8/0/0 

Usnesení 476/39/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

477/39/2022 Stanovení počtu zastupitelů 

do ZO Plavsko pro 

komunální volby v roce 2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko stanovuje počet členů zastupitelstva 

obce na volební období 2022-2026 na 9 členů. 

Usnesení 477/39/2022 bylo přijato: Pro 5, proti 3, zdržel se 0 


