Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 16.12.2019
usnesení č. 66/10/19
VZMR – Projektová dokumentace pro Plavy čp. 19 a čp. 122
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zrealizovat výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace pro rekonstrukci domů
Plavy čp.19 a čp 122.
usnesení č. 67/10/19
Kompaktní malotraktor AC TRG 10900
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení malotraktoru AC TRG 10900 s příslušenstvím v celkové částce 2.064.521,Kč bez DPH dle cenové nabídky firmy PEKASS a.s. Přátelství 987, 104 00 Praha 10 formou operativního leasingu na dobu 60
měsíců s měsíční splátkou ve výši 33.717,- Kč bez DPH.
usnesení č. 68/10/19
Rozpočtové opatření 6/2019
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se příjmy zvyšují o 2 600 900 Kč a výdaje se snižují o 378 000 Kč, přebytek
rozpočtu ve výši 2 978 900 Kč bude přesunut do položky 8115 financování, čímž bude rozpočet vyrovnaný;
2. zplnomocňuje starostu k přijetí rozpočtového opatření č. 7/2019 ke dni 31.12.2019.
usnesení č. 69/10/19
Pohledávky obce
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. bere bez připomínek na vědomí zprávu místostarostky o osvobození poplatku 5 osob dle článku 6, odst. 1, písm. c) v celkové
výši 2 209 Kč a o osvobození 74 občanů od místního poplatku podle článku 6, odst. 2, Obecně závazné vyhlášky č.1/2017, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v celkové výši 35 334 Kč,
2. rozhoduje o prominutí dluhu 7 osobám, které nejsou trvale hlášené v obci a nevyužívají svůj objekt nebo byt – v celkové výši
3 500 Kč
3. bere na vědomí výši pohledávek „za odpady“ k datu 16.12.2019 v celkové výši 16 303 Kč;
4. bere na vědomí výši pohledávek za pronájem garáže ve výši 424 Kč a za stočné ve výši 4144 Kč.
usnesení č. 70/10/19
Rozpočet obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce
1. po podrobném projednání podkladů schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020 ve výši 15.939,7 tis. Kč v úplném znění
návrhu předloženém starostou obce;
2. konstatuje, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, tj. 29.11. – 16.12.2019 a v zákonem
stanoveném formátu a k návrhu nebyla podána žádná připomínka občanů.
usnesení č. 71/10/19
Fond na zlepšení úrovně bydlení 2020
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí stav účtu FZÚB k 16.12.2019;
2. konstatuje, že všechny splátky zápůjček z FZÚB jsou hrazeny dle splátkového kalendáře;
3. rozhodlo schválit vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček v roce 2020;
4. ukládá starostovi zrealizovat výběrové řízení tak, aby o výběru uchazečů rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání
v květnu 2020;
5. ukládá starostovi změnit Pravidla fondu na zlepšení úrovně bydlení dle aktuálních změn.
usnesení č. 72/10/19
Bytové prostory
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje koupi přízemního bytu Plavy 86;
2. pověřuje starostu připravit Kupní smlouvu na přízemní byt 3+1 Plavy 86;
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3. bere na vědomí přednostní určení bytu č.2 Plavy 170 pro učitele, učitelku ZŠ Plavy.
usnesení č. 73/10/19
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k přípravě Kupní smlouvy na základě znaleckého posudku na ppč. 172/3 s p. Martínkem a
připravit záměr na směnu obecního pozemku ppč. 175 (720 m2) za 720 m2 ppč.172/1 pana Martínka v kú. Plavy.
usnesení č. 74/10/19
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout peněžitý dar starostovi a místostarostce ve výši 1,0 násobku měsíčních odměn za činnost
a aktivity nad rámec jejich funkčních povinností v roce 2019.
usnesení č. 75/10/19
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje sponzorské dary poskytnuté mateřské škole Plavy, příspěvkové organizaci v roce 2019 v celkové výši 45000 Kč;
2. bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ o uzavření mateřské školy v období 23.12.2019- 1.1.2020 vč. souhlasů rodičů.
usnesení č. 76/10/19
Zastupitelstvo obce schvaluje časový plán jednání Zastupitelstva obce v 1. pololetí roku 2020 v termínech 17. února, 30. března,
11. května a 22. června od 17,00 hodin.
VZATO NA VĚDOMÍ:
Zpráva finančního výboru
Předsedkyně FV Věra Mužíčková přečetla zápis č. 5 ze dne 12.12.2019 ohledně návrhu rozpočtu obce na rok 2020 členěný
paragrafově a položkově včetně komentáře, rozpis příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, JSDHO Haratice)
včetně účelově vázaných prostředků pro rok 2020 a Návrh oprav domů v roce 2020. Žádné připomínky. Starosta děkuje pí.
Mužíčkové za pomoc při tvorbě rozpočtu a komentáře k němu.
Plán investic 2019-2020
Starosta shrnul vývoj plánovaných investic /projektů/ pro rok 2019 - 2020:
Sokolovna – Sokolovna předána, Termín kolaudace 17.12.2019. Poslední faktura bude uhrazena 18.12.2019.
Internát (rekonstrukce na bytový dům) – Čeká se na požadavek hygieny – Zprávu o měření hluku, aby byla stavební dokumentace
kompletní (leden-únor 2020).
Galerie Muzyka - (demolice a výstavba multifunkčního zařízení). Dne 14.11.2019 předána dokumentace pro vydání stavebního
povolení k odsouhlasení objednatelem z hlediska požadavků dotačních programů. Do konce ledna bude upřesněn rozsah a
využití stavby. V mezidobí budeme společně zajišťovat radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, hlukovou studii.
Pěší lávka přes Kamenici (výstavba nové lávky) – žádost o dotaci bude ve spolupráci se zpracovatelkou podána 18.12.2019
elektronicky. VZMR vyhlásíme v lednu 2020. Realizace proběhne s kolaudací do konce roku 2020.
Veřejný rozhlas (vybudování nového, bezdrátového VR) – pro rekonstrukci veřejného rozhlasu hledáme dotační titul, nabídkové
ceny dodavatelů se nemění.
Přístřešek pro posypový materiál TS – dle požadavku obce byla vyžádána změna krytiny střechy z asfalto-pískové lepenky na
plechové šablony. Dodavatel byl vázán dodací lhůtou, dokrytí přístřešku bude provedeno do 20.12.2019 včetně celkového předání
díla.
Chodník od hl. křižovatky přes most do Haratic – předložení projektové dokumentace a výrobní porada s objednatelem plánována
na konec ledna 2020.
Rozšíření veřejného osvětlení – na základě usnesení minulého ZO, bude v rámci rozšíření VO provedeno opatření na hřbitově
v Plavech. Akce je nyní již v realizaci.
Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností – beze změn.
Kočovna – připravena dokumentace k vyhlášení VZMR na vypracování PD, prováděcí dokumentace, rozpočtu. VZMR bude
realizováno v lednu 2020.
Hasičská nádrž – Průrubský potok /Na Pile/ - PD bude dle dohovoru předložena na vodoprávní úřad do 19.12.2019, na základě
toho si obec požádá o pronájem nebo odkup koryta od Lesů ČR.
Školní víceúčelové hřiště – Příkazní smlouvy oboustranně podepsána, do konce roku 2019 bude předáno projektantovi geodetické
zaměření vyčleněných hřišťových ploch, aby mohla pokračovat práce na PD.
Parkoviště u Envirocentra - nová akce bude zahrnuta do investic obce, v prosinci 2019 bude provedeno geodetické zaměření
vyčleněné plochy, v lednu 2020 bude objednáno vypracování PD dle výsledků poptávkového řízení u projektanta.

2

Veronika Hůzlová připomíná návrh na realizaci cyklodráhy/ cyklokrosu v bývalém parku s využitím terénu. Oba projekty by se měly
řešit v návaznosti na sebe.
Rekonstrukce BD č.p. 19 (pavlačák) - v lednu bude vyhlášeno VZMR na zpracovatele PD na rekonstrukci domu, realizace dodávky
rekonstrukce bude spuštěna až po schválení dotace v rámci programu MMR.
Ostatní majetkoprávní záležitosti
Starosta informoval zastupitele o vyúčtování dotace na rozšíření kanalizaci Plavy; o kompletním přepsání prodaného majetku –
Unimog a valník. Dále informoval, že na jednání zastupitelstva obce 17.2.2020 bude projednáno podrobné vyúčtování odpadů +
nákladovost odpadového hospodářství. Na základě toho se bude řešit možné navýšení poplatků v roce 2021.
Dále starosta předložil sumář finanční podpory (dotace, dary a příspěvky) poskytnutý za celý rok 2019 a seznámil zastupitele se
stavy bankovních účtů k 16.12.2019.
Ostatní organizační záležitosti
Starosta informoval zastupitele o obdrženém zápisu o dílčím přezkoumáním hospodaření. Byl nalezen jeden nedostatek, který byl
částečně odstraněn. Dále proběhla kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou ohledně odvodu
sociálního pojištění a nemocenských dávek za období 1.4.2016-31.3.2019 – vše v pořádku. Třetí kontrola byla veřejnosprávní
kontrola z Úřadu práce ČR ohledně dodržování podmínek dohod – pracovníci technických služeb – vše v pořádku. Nakonec
starosta předložil na vědomí zastupitelům vypracovaný souhrn služeb v obci na konci roku 2019.
Různé náměty, připomínky, diskuze
Starosta na závěr poděkoval zastupitelům za účast na všech obecních akcích v roce 2019.

Ing. Milan Hloušek
starosta

v.r.

Renata Šťastná
místostarostka
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v.r.

