Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 14.12.2020

usnesení č. 48/10/20
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Zastupitelstvo obce
1. rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým se příjmy i výdaje obce pro rok 2020 zvyšují o 341.000,00 Kč /viz.
příloha/
2. zplnomocňuje starostu k přijetí rozpočtového opatření č. 8/2020 ke dni 31.12.2020
usnesení č. 49/10/20
Rozpočet obce na rok 2021
Zastupitelstvo obce
1. po podrobném projednání podkladů schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2021 ve výši 15,648.800,-Kč v úplném znění
návrhu předloženém starostou obce;
2. konstatuje, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, tj. 27.11. – 14.12. 2020 a v zákonem
stanoveném formátu a k návrhu nebyla podána žádná připomínka občanů.
usnesení č. 50/10/20
Investice obce pro rok 2020
Zastupitelstvo obce po projednání všech investičních záměrů
1. bere na vědomí informace o jednotlivých investicích obce pro rok 2020 -21
2. schvaluje
2.1. podání žádosti o dotaci na akci „Workoutové hřiště Plavy“ na MMR, podprogram 1.1.7.D8210H „Podpora budování a obnovy
míst aktívního a pasívního odpočinku“ do 21.12.2020
2.2. Příkazní smlouvu s firmou PROOST CL s.r.o. na zabezpečení akce „Workoutové hřiště Plavy“ - zpracování projektu,
vypracování a podání žádosti o dotaci, zajištění VZMR na dodavatele akce, kompletní administraci projektu včetně závěrečného
vyúčtování akce ve výši 36.000,-Kč
3.ukládá starostovi
3.1. do konce února 2021 vyhlásit VZMR na dodavatele akce „Workoutové hřiště Plavy“
usnesení č. 51/10/20
3.5. Finanční podpora z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce po projednání žádostí
1. rozhodlo
1.1. poskytnout dotaci spolku SVH Muzeum ČSA ve výši 10 tis. Kč
1.2. nad rámec Pravidel pro poskytování finančních darů z rozpočtu obce poskytnout příspěvkovým organizacím Libereckého kraje
mimořádné finanční dary každému po 3 tis.Kč v celkové výši 12 tis.Kč: Dětský domov v Jablonci nad Nisou, Dětský domov
v Semilech, Centrum denních služeb v Jablonci nad Nisou a Jedličkův ústav v Liberci
2. schválilo
2.1. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku SVH Muzeum ČSA, ev.č. D/05/2020 – 147/2020/PL, která
ruší plnění smlouvy
2.2. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě D/07/2020 – 290/2020/PL o poskytnutí dotace TJ Sokol Plavy a to ve výši 50% tj.
178 703,- Kč z celkové částky 357 406,- Kč.
/viz přílohy/
usnesení č. 52/10/20
Fond na zlepšení úrovně bydlení
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí stav účtu FZÚB k 30.11.2020
2. konstatuje, že všechny splátky zápůjček z FZÚB jsou řádně hrazeny dle splátkového kalendáře
3. rozhodlo schválit vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček v roce 2021
4. ukládá starostovi zrealizovat výběrové řízení tak, aby o výběru žadatelů rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání
v květnu r. 2021
/viz příloha/
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usnesení č. 53/10/20
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí - stav řízení nabývaných pozemků p.p.č. 584, k.ú. Haratice a p.p.č. 902/2 k.ú. Plavy
- informaci o cenách pozemků dle znaleckých posudků p.p.č. 545, k.ú. Haratice – 90,-Kč/m²
p.p.č. 193/3, k.ú. Plavy - 93,-Kč/m²
p.p.č. 442/1, k.ú. Plavy - 20,-Kč/m²
2. schvaluje vydání záměru panu XY na pronájem části pozemku p.č. 545, k.ú. Haratice
panu XY na prodej části pozemku p.č. 193/3, k.ú. Plavy
3. ukládá starostovi prověřit zájem majitelů pozemků podél Průrubského potoka o odkup částí obecních pozemků s nimi
sousedících
/viz přílohy/
usnesení č. 54/10/20
Zastupitelstvo obce po projednání
1. schvaluje prominutí platby nájemného paní Sandře Lubichové, Jana Švermy 788, Smržovka, IČ: 882 33 308 za měsíc listopad a
prosinec 2020 v celkové výši 10 tis. Kč za pronájem nebytového prostoru sokolovna Plavy č.p. 140. Důvodem je uzavření
provozovny v důsledku nařízení vlády ČR usnesením č. 1021, č. 1112 a č. 1195.
usnesení č. 55/10/20
Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Plavy
Zastupitelstvo obce
1. konstatuje po ověření
Ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že změna č. 1 Územního plánu Plavy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů a stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem krajského úřadu
2. jako příslušný správní orgán na základě ust.§ 6 odst. 5 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ust.§ 55 odst. 6 a § 55b odst 7, postupem dle § 54 odst. 1 a 2
stavebního zákona a v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává
opatřením obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Plavy.
usnesení č. 56/10/20
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout peněžitý dar starostovi a místostarostce ve výši 1,0 násobku měsíčních odměn za
mimořádné plnění úkolů nad rámec funkčních povinností a v době osobního volna v roce 2020.
usnesení č. 57/10/20
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce
schvaluje
1. navýšení účelově vázaných prostředků o 67.340,69 Kč Základní škole Plavy
2. navýšení příspěvku Školního Envirocentra o 30.000,-Kč Základní škole Plavy
3. navýšení účelově vázaných prostředků o 12.000,-Kč Mateřské škole Plavy
4. Smlouvu o výpůjčce ZŠ Plavy
/viz přílohy/
usnesení č. 58/10/20
Plán zasedání zastupitelstva na I. pololetí 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje časový plán zasedání zastupitelstva obce v I. pololetí 2021 v termínech 15.února, 29.března,
10.května. 21.června2021 od 17,00 hodin.
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usnesení č. 59/10/20
Ostatní organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
1. realizaci monitoringu potřeb v oblasti sociálních služeb v obci Plavy.
2. realizaci jednotlivých aktivit realizačním týmem v rámci projektu „Střednědobé plánování sociálních služeb v MT“, jehož
výsledkem bude nový Komunitní plán sociálních služeb pro území celého Mikroregionu Tanvaldsko.
3. že za účelem monitoringu potřeb v sociální oblasti budou vyplňovány dotazníky co největším počtem osob z cílových skupin
v území obce do 31.ledna 2021. /viz přílohy/
4. Plán inventur za rok 2020
VZATO NA VĚDOMÍ:
Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru paní Věra Mužíčková předložila ZO Zápis č. 5 ze zasedání finančního výboru Zastupitelstva obce
Plavy ze dne 7.12.2020.
Kontrolované body:
1) Návrh rozpočtu na rok 2021 členěný paragrafově a položkově
2) Rozpis příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně účelově vázaných prostředků 2021
3) Návrh oprav bytového fondu 2021 předložený správcem ProTeByt
/viz příloha/
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kontrolního výboru byla přednesena v zastoupení panem starostou.
Kontrola byla zaměřena především na:
1. Kontrola pořádku prostoru hasící techniky
2. Prohlídka Knihy jízd (cisterna Karosa, Ford, Avia)
3. Kontrola vybavení a dýchacích přístrojů
4. Seznámení s členy JSDH a jejich odbornosti v závislosti na obsluze zařízení
5. Seznámení s aktivací členů JSDH a reakci výjezdu k zásahu
/viz příloha/
Pohledávky obce
Místostarostka seznámila zastupitele s pohledávkami obce za rok 2020 ve výši 43.876,- Kč. Tyto pohledávky jsou z poplatků za
komunální odpad.

Ing. Milan Hloušek
starosta

Renata Šťastná
místostarostka
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