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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 43/2022 ze dne 14. 9. 2022 

505/43/2022 Zahájení a schválení 

programu zasedání 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje doplněný program zasedání a 

navržené ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky. 

Usnesení 505/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

506/43/2022    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. 42/2022 - bez připomínek.  

Usnesení 506/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
507/43/2022 Prodej části obecního 

pozemku – realizace 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje prodej 62 m2 obecního pozemku p. č. 2736/51 ostatní 

plocha, ostatní komunikace odděleném z p. č. 2736/3, ost. plocha, 

ost. komunikace panu Václavu Peroutkovi, za cenu 25,00 Kč za 1 

m2; 

II. pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení 507/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

508/43/2022 Smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene  
Zastupitelstvo obce Plavsko 

I. schvaluje návrh smlouvy č.: JH-001030073990/002-ELSS o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Plavsko a 

společností EG.D, a.s., Brno pro pozemek p. č. 2708/2 k realizaci 

stavby „Plavsko, Konopová – kabel NN“ za účelem umístění 

distribuční soustavy kabelového vedení a uzemnění; 

II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 508/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
509/43/2022 Záměr prodeje části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko 

I.  schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2785/11 travní 

porost v k. ú Plavsko o výměře 110 m2, který vznikla na základě 

geometrického plánu č. 556-2139/2022 oddělením z obecního 

pozemku p. č. 2785/1 travní porost; 

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záměru prodeje. 

Usnesení 509/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

510/43/2022 Žádost o odkoupení části 

obecního pozemku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko předběžně souhlasí s prodejem části 

obecního pozemku p. č. 2785/1. 

Usnesení 510/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

511/43/2022 Nabídka zhotovitele na 

opravu místní komunikace 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. odkládá provedení opravy části místní komunikace poškozené 

přívalovým deštěm z důvodu nevyřešeného stavu potrubí vodoteče 

pod touto komunikací; 

II. pověřuje starostu a místostarostu obce úkoly vedoucí ke zjištění 

stavu potrubí této vodoteče.  

Usnesení 5111/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

512/43/2022 PD-Návrh revitalizace 

návesního parku 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí návrh projektové 

dokumentace „Návrh revitalizace návesního parku“. 
Usnesení 512/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

513/43/2022 Podání žádosti o dotaci 

z NSA 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. souhlasí s podáním žádosti TJ Sokol Plavsko z. s. o dotaci 

z Národní sportovní agentury v rámci výzvy 18/2022 Regiony 

SK/TJ 2022 na stavební akci „Objekt šaten sportovního areálu 

v Plavsku-II“; 

II. schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Plavsko z. s. na 

spolufinancování akce „Objekt šaten sportovního areálu v Plavsku-

II“ realizovaného v rámci dotačního řízení z Národní sportovní 

agentury, a to nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých 

výdajů; 
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III. souhlasí s rozhodnutím zadavatele veřejné zakázky TJ Sokol 

Plavsko z. s. s výběrem zhotovitele akce „Objekt šaten sportovního 

areálu v Plavsku-II“ společností SA Plavsko-II zastoupené 

účastníkem KOSTKA JH s. r. o., Česká 772, J. Hradec a účastníkem 

SWIETELSKY stavební s. r. o., Závod sportovní stavby, U 

Panelárny 881/3, J. Hradec za nabídkovou cenu 20,611 106 75 Kč 

bez DPH. 

VI. schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 2649/9 ost. 

plocha, manipulační plocha o výměře 10 663 m2 a st. pozemku č. 

281, zastavěná plocha o výměře 163 m2 TJ Sokol Plavsko z. s. 

VII. pověřuje místostarostu obce zveřejněním záměru pronájmu. 

Usnesení 513/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

514/43/2022 Aktualizace místního 

programu obnovy venkova 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje aktualizaci č. 3 Místního 

programu obnovy venkova obce Plavsko na období od roku 2020-

2023. 

Usnesení 514/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

515/43/2022 Výběr akce pro podání 

žádosti z POV 2023 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko doporučuje akci „Obnova dopravního 

značení v obci podle aktualizace pasportu MK“ k podání žádosti o 

dotaci z POV 2023 Jihočeského kraje. 

Usnesení 515/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

516/43/2022 Rozpočtové opatření č. 

8/2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022 celkem změnou 

formou financování ve výši – 18 363,11 Kč;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření. 

Usnesení 516/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

517/43/2022 Rozpočtové opatření č. 

9/2022 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko  

I. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 celkem změnou formou 

financování ve výši -368 947,28 Kč;  

II. pověřuje místostarostu obce zveřejněním tohoto rozpočtového 

opatření. 

Usnesení 517/43/2022 bylo přijato: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

518/43/2022 Žádost o odkoupení části 

obecního pozemku p. č. 

2645/46 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko předběžně souhlasí s prodejem části 

obecního pozemku p. č. 2645/46 zeleň, ostatní plocha.  

Usnesení 518/43/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

519/43/2022 Informace ředitelky 

příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo obce Plavsko bere na vědomí informace paní 

ředitelky ZŠ a MŠ Plavsko o současném stavu finančních prostředků 

této příspěvkové organizace. 

Usnesení 519/43/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

520/43/2022 Zápis roku 2021 do kroniky 

obce 

 

Zastupitelstvo obce Plavsko schvaluje znění zápisu za rok 2021 do 

kroniky obce Plavsko 

Usnesení 520/43/2022 bylo přijato: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 


