Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 17.2.2020

usnesení č. 04/2/20
Rozpočtové opatření 1/2020
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se příjmy i výdaje obce pro rok 2020 zvyšují o 75 000
Kč.
usnesení č. 05/2/20
Schválení dotací na činnost a darů z rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce
1. rozhodlo vyhovět žádosti a v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce poskytnout dotaci
fotbalovému oddílu /mládež/ TJ Velké Hamry ve výši 18 tis. Kč, lyžařskému oddílu TJ Sokol Velké Hamry ve výši 16 tis. Kč a Fit
studiu Aerobiku Jany Boučkové, Železný Brod ve výši 15 tis. Kč;
2. rozhodlo přesunout projednání žádosti cyklistického oddílu TJ Sokol Plavy na příští jednání;
3. vzalo na vědomí žádosti o poskytnutí daru v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce od
Honebního společenstva Velké Hamry –ve výši 2000 Kč, ZŠ – Údolí Kamenice, Tanvald ve výši 1500 Kč.
usnesení č. 06/2/20
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a paní Veroniku Hůzlovou k jednání
1. s Lesy ČR ohledně koupě (přípravy kupních smluv) pozemku pč. 909/2 o výměře 510m 2 a části pozemku pč. 80m2
(Hasičská nádrž na Průrubském potoce) v k. ú. Plavy;
2. se Státním pozemkovým úřadem ohledně možnosti převodu / nabytí pozemku p.č.218 a 8/3 v k. ú. Plavy;
3. s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně koupě (způsob odkoupení, popř. přípravy kupních smluv)
pozemku pč. 195/5 o výměře 352m2 v k. ú. Plavy a pozemku pč. 584 o výměře 47m2 v k. ú. Haratice;
4. s panem P. ohledně směny části pozemku pč. 10/5 (původní cesta) za část pozemku pč. 14 (nová cesta) v k. ú.
Haratice;
5. s panem K. ohledně odkoupení části jeho pozemku pč. 12/2 (nová cesta) v k. ú. Haratice.
usnesení č. 07/2/20
Bytový fond
Zastupitelstvo obce
1. revokuje celé usnesení č. 72/10/19 ze dne 16.12.2019
2. rozhodlo přednostně určit byt Plavy čp. 157/2 pro učitelku/ učitele ZŠ Plavy
3. stanovuje výši nájmu v bytě čp 170/2 na 4 584 Kč.
usnesení č. 08/2/20
Zřízení kulturní komise
Zastupitelstvo obce stanovilo výši odměny pro předsedkyni kulturní komise paní Petru Jindřiškovou ve výši 1300 Kč měsíčně a
předsedkyni SPOZu paní Miroslavu Královou ve stejné výši, tj. 1300 Kč měsíčně.
usnesení č. 09/2/20
Rozšíření parkovacích míst u sokolovny
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k jednání s ŘSD a Správy železnic ohledně možnosti rozšíření parkovacích míst na
pozemcích bývalého drážního domku čp. 64, který byl v loňském roce zbourán.
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VZATO NA VĚDOMÍ:
Rozpočtové opatření 7/2019
Starosta vysvětlil rozpočtové opatření schválené k datu 31. 12. 2019 na základě usnesení č. 68/10/19 ze dne 16. 12. 2019, bez
otázek a připomínek. Příjmy rozpočtu obce pro rok 2019 se zvýšily o 710 000 Kč a výdaje se snížily o 3 500 Kč, pro vyrovnaný
rozpočet obce se financování snížilo o 713 500 Kč.
Finanční prostředky obce
Starosta předložil přehled obecních financí na všech účtech ke dni 31.12.2019 s porovnáním s roky 2018 a 2017.
Investice obce pro rok 2020
Starosta shrnul vývoj plánovaných investic /projektů/ pro rok 2020.
Odpadové hospodářství
Informace ohledně výdajů za sběr a svoz komunálního odpadu, změny v nakládání tříděného odpadu.
Ostatní majetkoprávní záležitosti
Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníky pozemku ppč. 522/1 a 652 v k.ú. Plavy, obec Plavy a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. v rámci stavby Plavy, Hampejz, rekonstrukce vodovodu, č. JN 025 003 - vodovodního řadu.
Úřad práce
Starosta informoval zastupitele o počtu pracovníků VPP.
Ostatní organizační záležitosti
Starosta informoval zastupitele, že od dnešního dne je malotraktor Antonio Carrao zaregistrovaný na dopravním inspektorátu, čelní
radlice a sypač je, čelní nakladač bude montován v Itálii v měsíci dubnu, taktéž valník bude dovezen až v dubnu.
Místostarostka informovala zastupitele o možném pronájmu Sokolovny na pořádání kulturních akcí, které se donedávna konali ve
Velkých Hamrech. Podrobnosti zatím nebyly projednány.
Různé
Starosta informoval zastupitele o úklidu Kamenice v rámci akce „Uklízíme Česko“, která proběhne v sobotu 4.4.2020,
organizátorem je pan Čech. Účastnit se budou také hasiči včetně malých hasičů.

Ing. Milan Hloušek
starosta

v.r.

Renata Šťastná
místostarostka
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v.r.

