Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konané dne 13.5.2019
usnesení č. 18/4/19
Rozpočtové opatření 2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, kterými se příjmy rozpočtu obce zvyšují o 216 000 Kč a výdaje
rozpočtu se zvyšují o 376 000 Kč. Schodek rozpočtu je dorovnán přebytkem hospodaření let minulých ve výši 160 000 Kč
z položky 8 – financování.
usnesení č. 19/4/19
Fond na zlepšení úrovně bydlení - žádosti
Zastupitelstvo obce s návazností na usnesení č. 116/9/18 ze dne 10.12.2018, kterým bylo vyhlášeno výběrové řízení na získání
zápůjčky FZÚB pro rok 2019
1. konstatuje, že žádosti vyhovující podmínkám Fondu podalo 6 občanů k 8 účelům;
2. rozhodlo poskytnout zápůjčku s úrokem 1% na 3 roky
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usnesení č. 20/4/19
Investice obce pro rok 2019
Zastupitelstvo obce po projednání jednotlivých plánovaných investic starostou obce
1. bere bez připomínek na vědomí informace o postupu u jednotlivých investicí;
2. ukládá starostovi zrealizovat výběrová řízení pro stavební práce Sokolovna a Lávka a pro služby projektanta na
přestavbu/rekonstrukci Kočovny.
usnesení č. 21/4/19
Dary a dotace
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce po projednání žádostí
1. rozhodlo poskytnout dotaci SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Haratice:
1.1. na nákup pracovního stejnokroje PSII pro ženy sboru ve výši 11 136 Kč;
1.2. na zajištění kulturního programu a propagace akce „130. výročí založení SDH Haratice“ ve výši 15 tis. Kč;
2. bere na vědomí poskytnutí daru:
2.1. Nadačnímu fondu severočeských olympioniků ve výši 5 tis. Kč za účelem ocenění významných životních jubileí sportovců
starších 60 let;
2.2. Hospicu sv. Zdislavy ve výši 5 tis. Kč za účelem financování hospice;
usnesení č. 22/4/19
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání žádosti pana XXX, bytem Haratice 124 /viz. příloha/, rozhodlo vydat záměr na pronájem 348m2
z ppč 557 kú. Haratice k účelu „zahrádka a parkovací místo“.
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usnesení č. 23/4/19
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce
1. na základě předložených nabídek schvaluje provést akustické úpravy
1.1. na sále sokolovny osazením akustického závěsu včetně harlekýnu a duralové dráhy, montáže a dopravy pro sokolovnu
v celkové výši 71 828 Kč bez DPH;
1.2. v Enviru osazením akustické panelů ve výši 47 960 Kč bez DPH a bez dopravy a montáže;
2. schvaluje znění kupní smlouvy na koupi budovy Kočovny – čp. 122 a pozemkové parcely ppč. 214 o výměře 279 m2 a ppč.
215 o výměře 71 m2 v kú. Plavy v celkové výši 1.400.000 Kč;
3. pověřuje starostu k dalšímu jednání možného řešení vlhkých částí podkrovních bytů v Haraticích čp 35 a předložení výsledku
jednání na červnovém jednání zastupitelstva;
4. bere na vědomí cenovou nabídku na nová světelná tělesa pro PC učebnu ZŠ Plavy ve výši 21 575 včetně DPH.
usnesení č. 24/4/19
Územní plán – Návrh smlouvy o dílo na zpracování Změny č.1 ÚP Plavy
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Změny č.1 ÚP Plavy mezi Ing. Eduardem Žaludou, Železná 493/20,
110 00 Praha 1 a Obcí Plavy, Plavy 186, 468 46 Plavy.
usnesení č. 25/4/19
Ostatní majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo obce Plavy
1. schvaluje podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800088531_3/VB mezi firmou GasNet,
s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice a Obcí Plavy, Plavy 186, 468 46 Plavy ve výši 153 600 Kč bez DPH a
185 856 Kč s DPH;
2. ukládá starostovi dojednat pronájem haly za účelem zřízení sběrného místa od 1.9.2019 ve výši nájemného 10 tis.
Kč/měsíc.
usnesení č. 26/4/19
Ostatní organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat novou Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Plavy, kterou předloží ke
schválení na červnovém zastupitelstvu.

VZATO NA VĚDOMÍ:
Akce v obci
Paní Hůzlová informovala o jediné plánované akci do konce června 2019 – tj. tradiční Pohádková sobota 22.6.2019 a vyzvala
všechny členy zastupitelstva k pomoci s pořádáním.
Různé náměty, připomínky, diskuze
Starosta informoval zastupitele o dvou proběhlých kontrolách v první polovině května na OÚ Plavy. Jednalo se o finanční audit a
kontrolu z HZS Liberec.

Ing. Milan Hloušek, v.r.
starosta

Renata Šťastná, v.r.
místostarostka
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