OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 17. června 2015
____________________________________________________________
usnesení č. 76/4/15
Hospodaření obce, MŠ a ZŠ
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy účetní obce pí. Pavlíčkové
1. bere bez připomínek na vědomí hospodaření obce, mateřské a základní školy za období 1 – 5/2015;
2. rozhodlo schválit účetní závěrku obce za rok 2014;
/viz příloha/.
usnesení č. 77/4/15
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit rozpočtová opatření č.2/2015, kterými se vyrovnaný rozpočet obce zvyšuje
o částku 25.000,-Kč.
usnesení č. 78/4/15
Sdílené daně 1 – 5/2015
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy účetní pí. Pavlíčkové konstatuje, že sdílené daně jsou za období
1 - 5/2015 jsou plněny na 41,9 % rozpočtovaného objemu.
usnesení č. 79/4/15
Pojištění majetku obce
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 59/3/2015 bere na vědomí informaci místostarostky o uzavření
nové smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s. k výročnímu dni smlouvy.
usnesení č. 80/4/15
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce po projednání žádostí ředitelek příspěvkových organizací rozhodlo schválit zvýšení příspěvku
zřizovatele pro rok 2015, účelově vázaných prostředků ve výši
19.319 Kč na nákup nového multifunkčního stroje pro základní školu;
111.134,87 Kč na vybudování multifunkčního bezpečného mlhoviště s povrchem SmartSoft.
usnesení č. 81/4/15
Bytový fond
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. bere na vědomí doručené žádosti o pronájem bytů ke zveřejněným záměrům v květnu 2015 a doporučuje
místostarostce přidělit
1.1. byt č. 157/5 v pořadí 1. J.M., 2. Z.L., 3. H.B.;
1.2. byt č. 169/3 v pořadí 1. J.Z., 2. M.S., 3. Z.L..;
2. rozhodlo schválit odpis pohledávek v celkové výši 4.933,29 Kč dle návrhu správce bytů Tabys s.r.o. Tanvald.
usnesení č. 82/4/15
Elektrická energie
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 58/3/15 po projednání informací místostarostky
1. bere na vědomí další 3 podané nabídky cen energií;
2. rozhodlo schválit nabídku současného dodavatele elektrické energie ČEZ a.s. jako nejvýhodnější nabídku
pro obec;
3. ukládá místostarostce uzavřít novou smlouvu s ČEZ a.s. do 30.6.2015.
usnesení č. 83/4/15
Plynofikace III. etapa
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
Obcí Plavy jako povinnou z věcného břemene a ČEZ Energo s.r.o. Praha jako oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je umístění STL plynovodu na pozemcích Obce Plavy ppč.26 a ppč. 619/1 kú. Haratice /místní
komunikace na Michovku/ za jednorázové plnění 292.768 Kč bez DPH.
usnesení č. 84/4/15
Odpadové hospodářství
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. bere na vědomí nedoplatky za odpad z roku 2014 v celkové výši 6.020 Kč a za 1.pololetí 2015 v celkové výši
31.464 Kč;
2. ukládá místostarostce obeslat dlužníky upomínkou.

usnesení č. 85/4/15
TJ Sokol Plavy
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 73/3/15 po projednání předložených dokladů od TJ Sokol Plavy
rozhodlo
1. schválit finanční podporu TJ Sokol Plavy pro rok 2015 v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu obce Plavy do maximální celkové výše 308 tis.Kč, z toho max.
238 tis. Kč
na rekonstrukci sociálního zařízení, šatny a výměnu vstupních dveří v sokolovně, přičemž
při výběru dodavatele budou dodržena Pravidla obce pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu;
10 tis. Kč
na činnost cyklistického oddílu;
10 tis. Kč
na výplety bran;
50 tis.
na energie spojené s provozem fotbalového hřiště;
2. podmínit poskytnutí finanční podpory jednotlivým oddílům TJ Sokol od roku 2016 činností mládeže.
usnesení č. 86/4/15
Veřejně prospěšné práce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření 1 nového pracovního
místa veřejně prospěšných prací od 1.6.2015 – 31.5.2016.
usnesení č. 87/4/15
Akce pro veřejnost
Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhovět žádosti o.s. KVH Muzeum Československé armády Plavy a udělit výjimku
pro pořádání rockového koncertu v rámci akce Poslední výstřely II. světové války na Tanvaldsku v sobotu
20.6.2015 ve venkovních prostorách Haratického mlýnu v době nočního klidu od 19,00 hod. do 02,00 hod.
usnesení č. 89/4/15
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 2.6.2015.
usnesení č. 90/4/15
Kontrola MMR ČR
Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 27.4.2015 dotované akce Rekonstrukce dětského hřiště MŠ v obci Plavy z roku 2012
s výsledkem „bez závad“.
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předseda FV zastupitelstva obce
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