Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 24.6..2020

usnesení č. 21/5/20
Rozpočtové opatření 4/2020
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se příjmy i výdaje obce pro rok 2020 zvyšují o
140 893,00 Kč /viz příloha/.
usnesení č. 22/5/20
Závěrečný účet obce za rok 2019
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starosty v souladu s § 42 a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a § 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
1. projednalo návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
- Hospodaření obce a příspěvkových organizací obce za rok 2019
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 odborem kontroly krajského úřadu Libereckého kraje
- Zprávy o výsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací obce – ZŠ a MŠ za rok 2019
2. konstatuje, že
2.1. všechny dokumenty byly řádně zveřejněny od 9.6. do 29.6.2020;
2.2. k dokumentům nebyly řádně uplatněny připomínky občanů;
2.3. všechny dokumenty byly projednány finančním výborem a doporučeny zastupitelstvu obce ke schválení;
3. rozhodlo:
3.1. vyjádřit souhlas se Závěrečným účtem obce za rok 2019 bez výhrad;
3.2. schválit účetní závěrku obce za rok 2019;
/viz přílohy/
usnesení č. 23/5/20
Investice obce pro rok 2020
Zastupitelstvo obce po projednání všech investičních záměrů
1.bere na vědomí informace o jednotlivých investicích obce pro rok 2020
2.schvaluje rozšířit seznam investic o záměr „Pořízení mobilního pódia a vybavení klubovny v Haraticích č.p.35“ z důvodu nově
vyhlášené výzvy PRV – 4 na dotace ze SZIF prostřednictvím MAS Tanvaldsko
3.ukládá starostovi podat žádost o dotaci u SZIF, výzvy PRV – 4 prostřednictvím MAS Tanvaldsko do 30.6.2020
usnesení č. 24/5/20
Kočovna
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje investiční záměr – projekt s názvem: „Rekonstrukce domu č.p.122 – Kočovna“
2. ukládá starostovi podat žádost o dotaci na Státní fond podpory investic do konkrétního programu: Výstavba pro obce – na
pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019, číslo výzvy: 1/112/2019
usnesení č. 25/5/20
Schválení dotace na činnost a daru z rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce po projednání žádostí
1. bere na vědomí žádost o poskytnutí daru v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce od
1.1. Nadační fond severočeských olympioniků ve výši 5 000,- Kč
2. rozhodlo poskytnout dotaci SVH Muzeum Československé armády ve výši 30 000,- Kč
usnesení č. 26/5/20
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání pozemkových záležitostí
1. bere na vědomí jednání s ÚZSVM s ohledem na usnesení 06/2/20 ze dne 17.2.2020 ohledně odkupu pozemku p.č. 584 v k.ú.
Haratice a souhlasí s kupní cenou 3.360,-Kč
2. schvaluje:
2.1.Směnnou smlouvu s B. F.a to část pozemku p.č. 175 o výměře 832 m² dosud ve vlastnictví obce Plavy za část pozemku
p.č. 172/1 o výměře 720 m² (oba v k.ú. Plavy) dosud ve vlastnictví B.F. – bez doplatku z důvodu veřejného zájmu.

1

2.2. Směnnou smlouvu s p. M.P. a to nově vzniklý pozemek p.č. 14/2 o výměře 237 m² dosud ve vlastnictví p. P. a nově vzniklý
pozemek 10/6 o výměře 170 m² (oba v k.ú. Haratice) dosud ve vlastnictví obce Plavy – bez doplatku po dohodě.
3. zrušuje vydaný záměr na prodej částí pozemků p.č. 223 a p.č. 224/1 o celkové výměře 348 m²
4. ukládá starostovi vydat nový záměr na darování částí pozemků p.č. 223 a p.č. 224/1 v k.ú. Plavy
usnesení č. 27/5/20
VZMR – Lávka pro pěší
Zastupitelstvo obce po zprávě paní Hůzlové
1. konstatuje, že
1.1. výzva k podání cenové nabídky na stavební práce v rámci akce „Plavy – lávka pro pěší“ byla odeslána dne 2.6.202
5 uchazečům a byla zveřejněna na úřední desce a na webu obce
1.2. nabídku podali 3 soutěžící v cenách 2 299 371,86 Kč, 2 469 422,70 Kč, 2 575 140, 58 Kč
2. bere na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzením a hodnocením nabídek ze dne 23.6.2020
3. ukládá starostovi:
3.1. uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem SIZ s.r.o., Velké Hamry, který podal nabídku s nejnižší soutěžní cenou 2 299 371,86
Kč bez DPH
3.2. zveřejnit uzavřenou smlouvu a oznámení o veřejné zakázce
usnesení č. 28/5/20
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce po projednání
1. konstatuje, že záměr na pronájem nebytových prostor v budově sokolovny čp.140 byl řádně zveřejněn
2. schvaluje pronajmout nebytový prostor S. L., tj. od 1.8.2020 na dobu 5 let se zkušební dobou 3 měsíce; termín pronájmu
posunout na 1.8.2020 z důvodu nepřipravenosti prostoru ze strany obce; prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostorů
bude řešeno písemným dodatkem
3. pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o nájmu nebytových prostorů od 1.8.2020 se S. L.
4. bere na vědomí informace o prováděných opravách a úpravách v sokolovně;
usnesení 29/5/20
Pohledávky obce
Zastupitelstvo obce po zprávě paní místostarostky
1. Ukládá paní místostarostce vymoci pohledávky za nezaplacené poplatky za roky 2017 – 2018 – 2019 do 31.8.2020
usnesení č. 30/5/2020
Časový plán jednání ZO na 2. pololetí
Zastupitelstvo obce schvaluje časový plán zasedání Zastupitelstva Obce Plavy ve 2.pololetí 2020 ve dnech 14.9.2020, 2.11.2020,
14.12.2020.
VZATO NA VĚDOMÍ:
Zprávy ze společné kontroly finančního a kontrolního výboru ZO
Předsedkyně Finančního výboru paní Věra Mužíčková přečetla zápis ze společné kontroly.
1. Fond na zlepšení úrovně bydlení.
2. Odpady.
3. Sociální fond.
vykonané dne 29.5.2020 v zasedací místnosti OÚ Plavy /viz. příloha/.
ZO po projednání zprávy FV a KV ZO přednesené předsedkyní FV Věrou Mužíčkovou bere bez připomínek na vědomí zprávu
společné kontroly ze dne 29.5.2020:
1. Veřejné zakázky nad 200 tis. Kč.
2. Dotace.
3. Kulturní akce.
vykonané dne 4.6.2020 v zasedací místnosti OÚ Plavy /viz příloha/.
ZO po projednání zprávy FV a KV ZO přednesené předsedkyní FV Věrou Mužíčkovou bere bez připomínek na vědomí zprávu
společné kontroly ze dne 4.6.2020.
1.Závěrečný účet obce za rok 2019 /ZÚO/
vykonané dne 12.6.2020 v zasedací místnosti OÚ Plavy / viz přílohy /, ZO po projednání zprávy FV a KV ZO přednesené
předsedkyní FV Věrou Mužíčkovou bere bez připomínek na vědomí zprávu společné kontroly ze dne 12.6.2020.
Pasport místních komunikací a plán zimní údržby
Starosta informoval zastupitele o obdržené verzi k doplnění návrhu pasportu MK a plánu zimní údržby od firmy HPN Projekt s.r.o.,
Obrataň. Jelikož je to velice obsáhlá agenda zasluhující si velmi pečlivé prostudování MK, bude nutné věnovat důslednou přípravu
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před příštím jednáním ZO 14.9.2020. Zastupitelé budou dopředu o navrhovaných změnách informováni po lokalitách, aby se mohli
cíleně vyjadřovat.
Ceník veřejného pohřebiště
Paní místostarostka seznámila zastupitele s vyhotovením řádu veřejného pohřebiště a s tím související stanovení poplatků za
hroby, hrobky a hrobová místa. Pro ilustraci byly uvedeny výše poplatků v okolních obcích, kde se ceny pohybují mezi 40,- Kč –
150,-Kč za hrob či hrobové místo.
Na příštím ZO 14.9.2020 bude současně s řádem veřejného pohřebiště schválena i výše poplatků.
Ostatní organizační záležitosti
1) Uzavření Mateřské školy – prázdniny – od 20.7.2020 do 14.8.2020.
2) Oznámení o změně pracovní doby Obecního úřadu v mimoúředních dnech od 1.7.2020 do 31.8.2020:
Úterý
06,00 – 11,30 12,00 – 14,00
Čtvrtek 06,00 – 11,30 12,00 – 14,30
Pátek
06,00 – 13,00
3) Vyhlášení výběrového řízení ředitelkou ZŠ na pozici koordinátora(ku) „Školního Enviro centra Plavy“, zájemci se mohou hlásit
písemně na adresu ZŠ Plavy. Nástup pracovníka od 1.8.2020, pracovní poměr na 0,5 úvazku na dobu neurčitou.
Různé náměty, připomínky, diskuze
Starosta informuje zastupitele o nejbližší společenské akci „Poslední výstřely II. sv. války“, které pořádá SVH muzeum ČSA Plavy
dne 28.9.2020 u Haratického Mlýna, kde předpokládáme zapojení všech zastupitelů na akci, která přesahuje svým rozsahem
katastr obce. Kromě tanku, děla a hakla bude ke spatření letecký souboj stíhaček II. sv. války.
Dále byla vedena diskuse k otázce zamýšleného provozování nebytového prostoru sokolovny, provoz rozhledny „Schovanka“ a její
zatraktivnění pro turisty. Sokolovnu tak neformálně zvolit jako výchozí bod na Palackého stezku, neboť se to nabízí i z hlediska
vlakové zastávky, kdy turisté zde nestupují nebo opačně vystupují z vlaku. Budoucí nájemce bude zajišťovat výstup na rozhlednu,
předpokládáme také, že pořádané kulturní akce (kromě plesů) na požadavek obce bude zaštiťovat i provoz bufetu v přísálí.

Ing. Milan Hloušek v.r.
starosta

Renata Šťastná v.r.
místostarostka
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