Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 4.11.2019

usnesení č. 53/8/19
Rozpočtové opatření 5/2019
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 5/2019, kterým se příjmy i výdaje obce pro rok 2019 zvyšují o
469 988,40 Kč.
usnesení č. 54/8/19
Investice obce pro rok 2019
Zastupitelstvo obce
1. rozhodlo schválit
1.1. dodatek č. 1 k SoD „Sokolovna – oprava fasády + drenáže na SZ straně + odstranění přístavby na JV straně“;
1.2. návrh smlouvy s firmou Artendr s.r.o. ve výši 90.000Kč bez DPH za PD, 20.000Kč bez DPH za vypracování a odevzdání
žádosti o dotaci na akci „Víceúčelové školní hřiště v obci Plavy“ a v případě přidělení dotace odměna 1,5% z výše přiznané dotace;
2. souhlasí s vybudováním osvětlení hřbitova a zároveň ukládá starostovi zajistit technické řešení a dodávku osvětlení;
3. vzalo na vědomí ostatní informace o Plánu investic na rok 2019.
usnesení č. 55/8/19
Finanční podpora z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce po projednání žádostí
1. rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Plavy:
1.1. pro cyklistický oddíl na jeho činnost v roce 2019 ve výši 10 000 Kč;
1.2. pro fotbalový oddíl na provoz areálu v roce 2019 ve výši 90 000 Kč
usnesení č. 56/8/19
Záměr na pronájem pozemku
Zastupitelstvo obce
1. konstatuje, že záměr na pronájem pozemku – části ppč 210/1 o výměře 71 m2 ,z toho drobné stavby o výměře 27m2 (kolna a
garáž) byl řádně vyvěšen;
2. rozhodlo schválit pronájem pozemku části ppč 210/1 o výměře 71 m2, z toho drobné stavby o výměře 27m2 (kolna a garáž)
panu XY.
usnesení č. 57/8/19
Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-4018220/VB/02, název stavby: JN, Plavy, Haratice p.č. 699/4 – obnova vNN, kNN.
usnesení č. 58/8/19
Plán zimní údržby 2019-2020
Zastupitelstvo obce se rozhodlo schválit předložený Plán zimní údržby 2019-2020.
usnesení č. 59/8/19
Elektronická aukce
Zastupitelstvo obce po projednání
1. bere na vědomí průběh elektronické aukce „Obec Plavy – prodej Mercedes Benz – Unomog UK 100 včetně příslušenství“
konané dne 30.10.2019;
2. rozhodlo v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 2.10.2019 a průběhu elektronické aukce o vítězi elektronické aukce, a to
společnosti Green City s.r.o., Hamsíkova 260/5, 150 00 Praha 5, IČ 28401883, která předložila nejvyšší nabídku ve výši
175.000,-Kč;
3. rozhodlo o uvolnění jistin ostatním účastníkům e-Aukce „Obec Plavy – prodej Mercedes Benz – Unomog UK 100 včetně
příslušenství“.
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usnesení č. 60/8/19
Pořízení techniky pro zimní i letní údržbu
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit další možnosti financování pro pořízení kompaktního malotraktoru AC TRG10900.
usnesení č. 61/8/19
Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty ohledně jednání s majitelem pozemku 172/3 a 172/2 v k.ú. Plavy, zároveň
ukládá starostovi pokračovat v jednání ohledně PD výstavby ČOV.
usnesení č. 62/8/19
Obecně závazné přihlášky
Zastupitelstvo obce po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
v platném znění:
 č. 3/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Plavy č. 2/2015 k trvalému označování psů a vedení evidence
jejich chovatelů;
 č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu, která zároveň zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt a OZV č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity;
 č. 5/2019, o místním poplatku ze psů, která zároveň zrušuje OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
usnesení č. 63/8/19
Program rozvoje obce 2020-2026
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění Program rozvoje obce
Plavy na období 2020-2026.
VZATO NA VĚDOMÍ:
Zpráva finančního výboru
Z důvodu nemoci předsedkyně FV Věry Mužíčkové přečetla předem zaslaný zápis FV č. 4/2019 ze dne 2.11.2019 Veronika
Hůzlová.
Hospodaření obce, MŠ, ZŠ 1-9/2018
Starosta vysvětlil podrobnosti. Nikdo z přítomných nepřednesl žádnou připomínku.
Místní komunikace 4c u Plavy čp.40
Starosta informoval zastupitele, že v rámci rekonstrukce žel. přejezdu číslo P5495 na místní komunikaci 4c nad čp. 40 proběhla po
dohodě s firmou N+N neplánovaná rekonstrukce části MK.
Bytový fond
Starosta informoval zastupitele o rekonstrukci bytu č. 2 v Plavech čp. 170, která bude dokončena do 15.11.2019. Firma Redoko
s.r.o. s pomocí pana Blaschkeho z Protebytu zrekonstruovala a vybavila byt v rozsahu: koupelna, WC, kuchyňka, elektrorozvody,
topení a podlahy.
Kočárkárna ve stejném čp. byla již předána dodavatelem Martinem Zmrzlým ml., slouží nájemníkům domu.
Zateplení podkrovních bytů v Haraticích čp. 35 – dílo bylo předáno dle SoD k 31.10.2019. Proběhla výměna střešních oken,
rekonstrukce koupelnym výměna dvou radiátorů, výmalba). Dodavatelé: Interiéry Škoda, Martin Zmrzlý ml., Viadukt s.r.o. Na firmu
Interiéry Škoda budou ještě přefakturovány odvozy dvou kontejnerů se stavebním materiálem.
Je připravována rekonstrukce WC v bytovém domě čp. 19. Dodavatel bude vybrán dle poptávkového řízení.
Akce v obci
Paní Hůzlová informovala o plánovaných akcích do konce roku a dodává. Zároveň vyzvala všechny členy zastupitelstva k pomoci
s pořádáním, bohužel se účastní stále ti stejní.
Ostatní organizační záležitosti
Starosta obce informoval zastupitele:
 MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, vodoprávní úřad rozhodl o přerušení řízení odstranění stavby
vodního díla – zasněžování sjezdových tratí areálu SKI Plavy, včetně jímání vody z vodního toku Průrubský potok, k.ú.
Plavy, obec Plavy.
 18.11.2019 proběhne přezkoumání hospodaření krajským úřadem Libereckého kraje, přezkoumáním byla pověřena Bc.
Jana Folprechtová
 Obec se kladně vyjádřila k žádosti firmy Levels s.r.o. a paní XY o umístění dopravní značky B28 – zákaz zastavení na
sloup veřejného osvětlení na silnici III/29053, který je v majetku obce.
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 Obec obdržela smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 2020-2023. Částka
příspěvku za kalendářní rok činí 94050,-Kč.
 V MŠ Plavy proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou ohledně plnění povinností
v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a v oblasti pojistného. Kontrola proběhla v pořádku ne nedostatky
nebyly zjištěny.
 Předložil pro informaci fakturu od dodavatele vybavení počítačové učebny v ZŠ Plavy, v celkové částce 186 471,40Kč
včetně DPH.
 Předložil Plán inventur na rok 2019 k 31.12.2019.
 Stávková pohotovost ve školách dne 6.11.2019, v ZŠ Plavy proběhne normální vyučování.
Různé náměty, připomínky, diskuze
Paní Hůzlová informuje zastupitele o blížícím se 100-letém výročí samostatnosti obce Plavy, apeluje na zastupitele, aby vymysleli
způsob připomenutí tohoto výročí.

Ing. Milan Hloušek
starosta

v.r.

Renata Šťastná
místostarostka
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v.r.

