Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konané dne 25.3.2019

usnesení č. 10/3/19
Rozpočtové opatření 1/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019, kterými se příjmy rozpočtu obce zvyšují o 1 067 847 Kč a výdaje
rozpočtu se zvyšují o 2 524 118 Kč. Schodek rozpočtu je dorovnán přebytkem hospodaření let minulých ve výši 1 456 271 Kč
z položky 8 – financování.
usnesení č. 11/3/19
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací 2018
Zastupitelstvo obce po projednání podkladů předložených ředitelkami mateřské a základní školy
1. bere na vědomí
1.1. Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací obce – mateřské a základní školy k datu 31.12.2018;
2. schvaluje v souladu ust. § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu a fondu odměn
1.1. mateřské školy ve výši 195.311,21 Kč do rezervního fondu a 48.000 Kč do fondu odměn;
1.2. základní školy ve výši 132.440 Kč do rezervního fondu a 33.110 Kč do fondu odměn.
usnesení č. 12/3/19
Dary a dotace
Zastupitelstvo obce
1. rozhodlo vyhovět žádostem a v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce poskytnout dotaci Spolku
Vojenské Historie Muzeum ČS Armády ve výši 10 tis. Kč na nákup munice a pyrotechniky pro realizaci divadelní vojenské
historické ukázky pro SDH Haratice při příležitosti 130. výročí sboru a Středisku volného času Tanvald ve výši 10 tis. Kč na
činnost – materiálové zabezpečení kroužků, kterých se účastní přes 20 dětí z naší obce;
2. bere na vědomí žádosti o poskytnutí daru v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce od SH ČMS
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, okres Jablonec nad Nisou ve výši 3 tis. Kč na pořádání soutěží pro děti, mládež a
dospělé.
usnesení č. 13/3/19
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí s návazností na usnesení č. 124/11/17 ze dne 25.10.2017 a 08/2/18 ze dne 21.2.2018 o zápisu změny
majitele pozemku do katastru nemovitostí a plánované rozšíření parkoviště u Envira;
2. přijímá nabídku společnosti KORID LK, spol. s.r.o. na podporu při jednání o budoucím využití drážní nemovitost
(možném převodu majetku na obec) a zplnomocňuje starostu k jednání o podmínkách převodu.
usnesení č. 14/3/19
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí cenovou nabídku firmy Stardom Company s.r.o. na akustický materiál pro Enviro ve výši 213.000Kč a na
akustický materiál pro sokolovnu ve výši 134.000 Kč;
2. ukládá pí Hůzlové zajistit další cenové nabídky pro řešení akustiky v Enviru a sokolovně;
3. souhlasí s podepsáním kupní smlouvy na Kočovnu ve výši 1.400.000 Kč, způsob realizace doporučí hypoteční banka;
4. souhlasí s nevydáním záměru na pronájem nebytových prostor v sokolovně
usnesení č. 15/3/19
Územní plán – Zpráva o uplatňování Územního plánu 2014-2018
Zastupitelstvo obce Plavy
1. schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Plavy za období 12/2014 – 12/2018;
2. stanovuje, že Změna č. 1 Územního plánu Plavy bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního
zákona;
3. stanovuje, že určeným zastupitelem pro pořízení Územního plánu Plavy bude Ing. Milan Hloušek, starosta obce.

1

usnesení č. 16/3/19
Ostatní majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo obce Plavy
1. ukládá starostovi zpracovat ucelený návrh dalšího rozvoje odpadového hospodářství na území obce (separace, sběrná
místa a personální zajištění) včetně využití obecních nemovitostí technickými službami, případně jednotkou SDH obce;
2. ukládá starostovi opakovaně projednat navrhovanou cenu pronájmu haly a případnou délku pronájmu;
3. bere na vědomí udělený souhlas na záměrem, projektovou dokumentací a realizací stavby posílení elektrosítě (Mlýnska
– hřbitov) žadateli Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. a investorovi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
usnesení č. 17/3/19
Ostatní organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí termíny zápisů do mateřské školy a do 1. třídy základní školy pro nový školní rok 2019/2020;
2. povoluje výjimku z počtu dětí mateřské školy → zvýšení ze 48 na 50 na obě oddělení;
3. schvaluje cenový výměr č. 1/2019 za výlep plakátů v obci;
4. schvaluje cenový výměr č. 2/2019 za prodej pytlů na směsný komunální odpad o objemu od 1.4.2019
VZATO NA VĚDOMÍ:
Investice obce pro rok 2019
Starosta shrnul vývoj plánovaných investic /projektů/ pro rok 2019 (Sokolovna, Internát, Galerie Muzyka, pěší lávka přes Kamenici,
veřejný rozhlas a přístřešek pro posypový materiál TS, chodník a rozšíření VO, zateplení střechy bývalé školy v Haraticích).
Akce v obci
Paní Hůzlová informovala o plánovaných akcích v obci od dubna do konce června 2019.
Různé náměty, připomínky, diskuze
Pan Pitro vznesl dotaz, zda-li má obec vyhlášku o nočním klidu. Paní Hůzlová odpověděla, že takovou Obecně závaznou vyhlášku
obec nemá. Doba nočního klidu je daná zákonem (§5, odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích), z toho
důvodu obec nemůže dublovat znění zákona svojí vyhláškou. Obec ale může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Pan
Pitro poděkoval za vyčerpávající odpověď.
Pan Hloušek informoval zastupitele o zapojení obce do mezinárodní akce zavedené Světovým fondem na ochranu přírody
nazvanou Hodina Země. Symbolicky zhasnou na 1 hodinu (v ČR od 20:30 do 21:30) zapojené organizace a osoby svá osvětlení.
Cílem akce je upozornit na klimatické změny a jak se člověk k přírodě chová. Minulý rok se do této akce zapojilo v ČR 113 obcí.
Ing. Milan Hloušek v.r.
starosta

Renata Šťastná v.r.
místostarostka
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