
1 
 

 

  Josef Pivec-místostarosta obce                 František Boček-starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 41/2022 ze dne 22. 6. 2022 

488/41/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje program zasedání a navržené 

ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 488/41/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

489/41/2022    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. 40/2022 - bez připomínek.  

Usnesení 489/41/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
490/41/2022 Žádost o prodloužení nájmu Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí se záměrem prodloužení nájemní smlouvy o nájmu 

rybníka Nedarež o jeden rok, a to k 31. 12. 2023; 

II. pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu. 
Usnesení 490/41/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

491/41/2022 Vodné a stočné v roce 2023 Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje cenu vodného pro rok 2023 

(Plavsko i Malé Plavsko) ve výši 30,00 Kč bez DPH za jeden m3 a 

pro stočné ve výši 3,00 Kč bez DPH za jeden m3. 

Usnesení 491/41/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
492/41/2022 Rozpočtové opatření č. 

6/2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 ve zvýšení příjmů o 0,5 

mil. Kč a zvýšení výdajů o 0,136 177 52 mil. Kč se změnou minus 

0,363 822 48 mil. Kč formou financování;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním rozpočtového opatření 

na úředních deskách obce. 

Usnesení 492/41/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

493/41/2022 Výzva a zadávací 

dokumentace 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko souhlasí s návrhem zadávacích 

podmínek k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení „Objekt šaten sportovního areálu 

v Plavsku“, jejímž zadavatelem bude TJ Sokol Plavsko, z. s.   

Usnesení 493/41/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


