Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 29.3.2021

usnesení č. 05/02/21
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací
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 31.12.2020;
1.2. Stavy ve fondech příspěvkových organizací obce k datu a to ZŠ – rezervní fond 138.305,35 Kč, fond odměn 16.190,-Kč a
MŠ – rezervní fond 820.044,59 Kč, fond odměn 60.000,- Kč;
2. schvaluje v souladu s ust.§ 30 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu a fondu odměn
2.1. mateřské školy ve výši 81.409,37 Kč do rezervního fondu a 18.000,-Kč do fondu odměn;
2.2. základní školy ve výši 167.644,20 Kč do rezervního fondu a 42.000,-Kč do fondu odměn;
/viz přílohy/
usnesení č. 06/02/21
Investice obce pro rok 2021
Zastupitelstvo obce po projednání všech investičních záměrů
1. bere na vědomí informace o jednotlivých investicích obce pro rok 2021
2. schvaluje
2.1. zveřejnit na úřední desce záměr obce vložit formou nepeněžního vkladu pozemek p.č. 139/1 a p.č. 138/1 (budova
internátu), k.ú. a obec Plavy, projektovou dokumentaci se stavebním povolením a další dokumentace související se rekonstrukcí
budovy č.p. 112 Plavy;
2.2. Kupní smlouvu mezi Obec Plavy a Šiba s.r.o., Ke Hřišti 507, 252 28 Černošice, IČ: 242 54 479, kde předmětem kupní
smlouvy je pořízení „mobilního pódia se zastřešením“ v celkové ceně 596.959,-Kč vč. DPH v rámci projektu SZIF, PRV reg.č.
20/004/19210/451/028/001175;
3. ukládá starostovi
3.1. připravit a vyhlásit anketu na realizaci akce Kočovna
3.2. opětovně zrealizovat VZMR na dodavatele workoutového hřiště ve 14. týdnu 2021
usnesení č. 07/02/21
Finanční podpora z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce po projednání
1. bere na vědomí žádosti o poskytnutí daru v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce od
1.1. SOSHIKI, Tanvald ve výši 2.000,-Kč
1.2. ZO ČSV Velké Hamry – včelaři ve výši 2.000,-kč
1.3. Děti duhy, o.s.,Držkov ve výši 5.000,-Kč
2. rozhodlo poskytnout dotaci TJ SOKOL VELKÉ HAMRY ve výši 11.000,-Kč
usnesení č. 08/02/21
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů
1. schvaluje
1.1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ a.s. a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020443/VB1 JNHaratice, ppč. 130 svod, kNN, SS100
1.2. účast obce v aukci pořádané ÚZSVM o pozemek p.č. 195/7 v k.ú. Plavy pořádané dne 21. – 22.4.2021
2. rozhodlo
2.1. vydat záměr na prodej parcely p.č. 422/1 v k.ú. Plavy a její rozdělení na 7 částí
2.2. vydat záměr na prodej parcely p.č. 545 v k.ú. Haratice
2.3. vydat záměr na pronájem části pozemku p.č. 236 v k.ú. Plavy
3. bere na vědomí schválený bezúplatný převod pozemku p.č. 22/4 v k.ú. Plavy od ÚZSVM

1

usnesení č. 09/02/21
Bytový fond
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje nově stanovenou cenu nájemného v bytě č.2 v přízemí č.p. 63, na 64,-Kč/m², plocha bytu 38 m², celkově 2.423,Kč/měsíc;
2. bere na vědomí
2.1. informaci o provedené celkové opravě bytu č. 2 v přízemí č.p. 63 v celkové částce 157 tis. Kč
2.2. informaci o novém obsazení uvolněných bytů v bytovém domě č.p. 170 a č.p. 157
2.3. informaci o připravované opravě podkrovních prostor bytového domu č.p. 63
usnesení č. 10/02/21
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
1.1. odpuštění 2 nájmu za měsíc březen a duben 2021 v celkové výši 10 000,-Kč nájemkyni Sandře Lubichové, Jana Švermy
788, Smržovka, IČ: 882 33 308 za pronájem nebytového prostoru „suterén sokolovny Plavy č.p. 140“;
1.2. odpuštění 2 nájmu za měsíc květen a červen 2021 v celkové výši 23.000,-Kč nájemci Janu Patrmanovi, IČ: 672 11 917 za
pronájem nebytového prostoru Plavy č.p. 186 ;
1.3. jednorázovou úhradu nájemného za měsíc duben až září 2021 za pronájem haly, p.p.č. 250 v k.ú. a obci Plavy ve výši
60.000,-Kč;
usnesení č. 11/02/21
Žádost o dotaci z POV LK
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
1.1. podání žádosti o neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1. Program obnovy venkova na
opravu chodby a schodiště, výměnu podlahových krytin ZŠ Plavy;
1.2. vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování vlastního podílu projektu;
2. ukládá starostovi zrealizovat VZMR na dodavatele opravy chodby a schodiště
3. konstatuje, že projekt je v souladu s rozvojovým dokumentem obce „Programem rozvoje obce“;
VZATO NA VĚDOMÍ:
Zpráva finančního výboru
Starosta poděkoval předsedkyni finančního výboru paní Mužíčkové za důkladné provedení kontroly dle zápisu č. 1/2021 a č.
2/2021, které se týkaly především kontroly vedení účetní agendy obce, FZÚB a VZMR. Ze závěrů finančního výboru starosta
přijme opatření s okamžitou platností – forma odměňování členů výborů obdobně jako členů zastupitelstva.
/viz příloha/
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – změna přílohy č. 2
Starosta informoval o stavu nakládání s odpady po zprovoznění haly – sběrného místa. Především vzhledem k provozní době
sběrného místa v pracovních dnech denně, v úterý od 16,00 – 17,00 hod. a každou první sobotu od 09,00 – 11.00 hod. dochází
k velikému nárůstu velkoobjemového odpadu. Vzhledem ke stále zhoršující situaci jsme nuceni k regulaci a přesnější evidenci
občanů podílejících se na nárůstu velkoobjemového odpadu. Jedním z připravovaných opatření je změna otevírací doby pro
občany a to 1 x týdně v úterý od 15,00 – 16,00 hod. a první sobota v měsíci od 09,00 – 11,00 hodin. Jelikož nemůžeme změnit
pouze přílohu OZV – „otevírací doba sběrného místa“, zpracujeme novou OZV a předložíme dne 10.5.2021 na zasedání ZO.
Ostatní organizační záležitosti
Starosta informoval zastupitele o termínu a formě přijímání budoucích žáků 1. ročníku a to od 6.4. do 16.4.2021.
Dále informoval o kontrole školního inspektora, která byla zaměřena na průběh distanční výuky. Kontrolou formou náslech
nebylo zjištěno závad, naopak poděkoval učitelkám za práci.
Starosta upozornil na nutnost příštího mimořádného zasedání ZO a to předběžně 21.4.2021 z důvodu stanovení nejvyšší ceny
v nadcházející aukci pozemku – viz 3.5. Pozemkové záležitosti.
Různé, náměty, připomínky, diskuze
Paní Mužíčková popsala neúnosné chování nepřizpůsobivých mladistvých hlavně na dětském hřišti, ale i kdekoliv po obci.
Požadovala po starostovi okamžité sjednání nápravy, neboť tito romští mladíci ohrožují ostatní děti, které z toho potom mají děs a
nechtějí chodit ven, natož na dětské hřiště. Paní Mužíčková popsala případ vyděšených děvčat z prvního stupně ZŠ, které se
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přiběhly ukrýt před touto partou malých gaunerů až k ní do domu, domů je pak musela rozvozit vlastním vozidlem. Starostova
slova potvrdil i pan Červinka, že jediná možná reakce na toto chování je okamžitě zavolat linku 158. Stejný postup volí pan
starosta při řešení porušování nouzového stavu před samoobsluhou popíjením alkoholu na veřejnosti. Byl všem doporučen tento
postup při zjištění jakékoliv nekalosti v obci.

Ing. Milan Hloušek
starosta

Renata Šťastná
místostarostka
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