OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 25. října 2017
►upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů◄
usnesení č. 120/11/17
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky rozhodlo schválit rozpočtová opatření č. 6/2017, kterými se příjmy
i výdaje rozpočtu zvyšují o 666 993 Kč.
usnesení č. 121/11/17
Hospodaření obce a příspěvkových organizací
Zastupitelstvo obce
1. bere bez připomínek na vědomí
1.1. hospodaření obce, základní a mateřské školy za období 1-9/2017;
1.2. Zápis Odboru kontroly Krajského úřadu LK z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Plavy za rok 2017
s výsledkem bez závad;
2. rozhodlo schválit rozpočtové opatření, kterým se účelově vázané prostředky schváleného příspěvku zřizovatele
základní škole pro rok 2017 ve výši 8 712 Kč převedou z projektu na přestavbu PC učebny na pořízení počítače do ŠJ;
3. ukládá starostce předložit na jednání zastupitelstva obce dne 6.12.2017 návrh rozpočtu obce a výše poplatku za odpady
pro rok 2018.
usnesení č. 122/11/17
Finanční podpora z rozpočtu obce, dary a dotace
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly obce pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce
1. bere na vědomí informace starostky o poskytnutí finančního daru z Fondu starostky obce pro rok 2017
FSO/01/2017 OPEN ART St. Paka ve výši 5 tis. Kč na 21. roč. Mezinárodní houslové soutěže Mistra J.Muziky;
FSO/02/2017 Základní škole Horní Tanvald ve výši 1 tis. Kč;
FSO/03/2017 ZO Čs.svazu chovatelů Velké Hamry ve výši 1 tis. Kč;
FSO/04/2017 SOSHIKI, škole bojových umění Tanvald ve výši 3 tis.Kč;
FSO/05/2017 Honebnímu spol. V.Hamry /Haratice/ ve výši 2 tis.Kč;
FSO/06/2017 TJ Velké Hamry ve výši 5 tis. Kč na činnost fotbalové mládeže;
FSO/07/2017 ZO ČSV V.Hamry – Včelaříci ve výši 2 tis. Kč;
FSO/08/2017 Domovu důchodců V.Hamry ve výši 5 tis. Kč;
FSO/09/2017 Nadačnímu fondu Sč. olympioniků ve výši 5 tis.Kč na ocenění význam. olympioniků - jubilantů;
2. rozhodlo vyhovět žádosti a poskytnout dotaci
TJ Sokol Plavy ve výši 10 tis.Kč na celoroční činnost oddílu cyklistiky;
TJ Sokol Velké Hamry ve výši 12 tis. Kč na celoroční činnost lyžařského oddílu mládeže.
usnesení č. 123/11/17
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce po projednání
1. bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 17.10.2017 týkající se vybírání místních poplatků
z rekreačního pobytu a za odpady;
2. ukládá místostarostce a účetní obce zvýšit razanci při vymáhání pohledávek obce.
usnesení č. 124/11/17
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 103/9/17, po projednání informací starostky a místostarostky a došlé
žádosti paní XX o prodej části ppč. 210/1 kú. Plavy
1. bere na vědomí, že paní XY náhradní pozemek za část pp. 558 kú. Haratice k užívání „zahrádky“ nepožaduje;
2. ukládá starostce a místostarostce vytipovat všechny obecní pozemky, které slouží jako zázemí k bytových domům
v obou částech obce a obec je ke své činnosti nepotřebuje, a seznam předložit na jednání zastupitelstva v prosinci
2017.
usnesení č. 125/11/17
Sokolovna
Zastupitelstvo obce v návaznosti na již přijatá usnesení po projednání podrobné zprávy Ing. Milana Hlouška
1. bere na vědomí
1.1. rozsah provedených prací od posledního jednání zastupitelstva – profese elektroinstalace, plynofikace, stavební
práce kotelna + práce provedené svépomocí zaměstnanci technických služeb obce, a konstatuje, že práce
probíhají v souladu se schváleným harmonogramem;
1.2. rozhodnutí Libereckého kraje o neposkytnutí dotace obci na modernizaci sokolovny;
2. konstatuje, že podmínky vyhlášených státních a evropských dotací jsou pro obec nesplnitelné;
3. rozhodlo schválit
3.1. Dodatek č.2 ke SoD na VZMR „Sokolovna Plavy, plynofikace“, jehož nedílnou součástí je Oznámení změny,
Změnový list, soupis méněprací a rozpočet víceprací;

4.

3.2. Dodatek č.2 ke SoD na VZMR „Sokolovna Plavy, elektroinstalace“, jehož nedílnou součástí je Oznámení změny,
Změnový list, soupis méněprací a rozpočet víceprací;
3.3. z připravované VZMR na stavební práce 1.etapa vyčlenění těchto samostatných technologických celků:
okna v šatně, na jevišti, v přísálí a dveře ve vestibulu a v šatně;
troje protipožární dveře v kotelně;
pochozí rošt v kotelně;
ukládá
4.1. Ing. Hlouškovi zajistit aktualizaci podkladů na VZMR stavební práce 1.etapa;
4.2. ukládá starostce
zveřejnit dokument uvedený v bodu 3.1. do 15-ti dnů po jejich podpisu na profilu zadavatele a na webu obce;
svolat na polovinu listopadu zasedání zastupitelstva nad rámec schváleného časového harmonogramu
k jedinému bodu „sokolovna“.

usnesení č. 126/11/17
Místní komunikace
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o předání a převzetí dokončené stavby „Oprava místních komunikací 2017“ beze
změny SoD v souladu se schválenou dokumentací, smluvních podmínek a norem.
usnesení č. 127/11/17
Bytový fond
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky a místostarostky bere na vědomí
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 159/1 s panem Vladislavem Mikulou a č. 170/ 6 se slečnou Lucií Václavíkovou;
2. informaci, že do konce roku 2017 budou vyrovnány zálohy na služby mezi spol.TABYS a spol.ProTeByt;
3. postup prací – stavebních úprav bytu č. 159/2 na byt bezbariérový.
usnesení č. 128/11/17
Kanalizace Plavy, projektová dokumentace
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 107/9/17, bod 3.1. po projednání informací starostky k problémům vzniklým
při územním řízení stavby „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace“
1. konstatuje, že termín realizace projektu nelze administrativně ukončit 30.11.2017, jelikož obec nebude mít k tomuto
datu pravomocné stavební povolení;
2. ukládá starostce podat písemnou žádost o prodloužení termínu s řádným odůvodněním nejpozději do 30.10.2017.
usnesení č. 129/11/17
ČOV Plavy
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 107/9/17, bod 3.2. po projednání informací starostky z jednání na SVS
a.s. a předložení variant dispozičního zastřešení budoucí stavby ČOV Plavy útvarem projekce SČVK ukládá
1. místostarostce a p. Brezarovi projednat urychleně předmětné návrhy s majitelem pozemku p.Martínkem;
2. místostarostce předložit na posledním jednání zastupitelstva obce v roce 2017 ke schválení návrh směnné smlouvy části ppč. 175 ve vlastnictví obce a části ppč. 172/1 a 174/1 ve vlastnictví p. Martínka, aby byla dodržena časová
podmínka investora k pokračování práce na projektu;
/viz příloha/.
usnesení č. 130/11/17
Pohledávky obce
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. bere na vědomí evidované nedoplatky k datu 17.10.2017 za odpady v celkové výši 45 606 Kč, z toho 3 534 za rok
2016, a za stočné ČOV Haratice ve výši 3 968 Kč;
2. rozhodlo prominout pohledávku za rok 2016 ve výši 2 166 Kč poplatníkovi, který je pro správce poplatku
nedohledatelný.
usnesení č. 131/11/17
Mikroregion Tanvaldsko
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky
1. bere na vědomí činnost svazku obcí vč. realizace projektů a hospodaření v roce 2017;
2. rozhodlo schválit společný nákup movité věci - zařízení technologie INFRASET pro opravy asfaltových povrchů
místních komunikací šesti obcemi mikroregionu.
usnesení č. 132/11/17
Stanoviště tříděných odpadů
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky
1. konstatuje, že možnost získání dotace na pořízení jednotných krytých stání pro kontejnery s tříděným odpadem
zamýšleného společného projektu svazku obcí Mikroregionu Tanvaldsko je nereálné a každá obec si krytá stání bude
řešit individuálně;
2. rozhodlo v roce 2017 pořídit 3 nová krytá stání od spol. ASA DOCK – v Plavech u žel. přejezdu a v Haraticích u pomníku
a bytového domu čp. 22;
3. ukládá starostce zajistit vizualizaci stanovišť a další nezbytné náležitosti k realizaci.
usnesení č. 133/11/17
Dotace na dopravní automobil
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky

1. bere na vědomí úspěšnost žádosti obce o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro rok 2018 v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí;
2. ukládá starostce podat v měsíci prosinci 2017 žádost o registraci akce a následně postupovat dle metodiky MV ČR.
usnesení č. 134/11/17
Tradice a Inovace o.p.s.
Zastupitelstvo obce na základě požadavku hodnotitelů žádosti o grant na projekt „Banka řemesel“ rozhodlo schválit smlouvu
o smlouvě budoucí na užívání pozemku č. 139/1 pro účely zeleň a odpočinková zóna, vyhrazení parkovacích míst na ppč.
139/3 podél budovy čp. 112 pro „dopravní obsluhu“ a objezd/průjezd po ppč. 144//1; původně požadovaný pouhý souhlas
obce daný usnesením č. 27/2/17 byl nyní označen jako nedostatečný.
usnesení č. 135/11/17
Personální záležitosti, VPP
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o aktuálním zajištění veřejně prospěšných prací uchazečů o
zaměstnání u Obce Plavy a konstatuje, že počet pracovních míst nebude rozšířen.
usnesení č. 136/11/17
Akce v obci
Zastupitelstvo bere na vědomí informace starostky o přípravě akcí, které obec pořádá do konce letošního roku.
usnesení č. 137/11/17
Další organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky bere na vědomí :
1. Závěrečné vyhodnocení akce - dotace ve výši 297 500 Kč na pořízení Územního plánu Plavy v roce 2010
z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj;
2. Protokol o provedené kontrole dodržování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, Obcí Plavy dne
11.10.2017; kontrolou nebylo shledáno porušení právních předpisů;
3. Přistoupení Obce Plavy a příspěvkových organizací obce – základní a mateřské školy k memorandu o spolupráci při
realizaci projektu MAP Tanvaldsko, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000036.
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