OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 23. září 2015
» upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů «
usnesení č. 114/6/15
Příspěvky z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 106/5/15 rozhodlo schválit nová Pravidla pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu obce Plavy předložené starostkou obce.
usnesení č. 115/6/15
Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 103/5/15 po projednání informací starostky
1. konstatuje, že ke zveřejněnému záměru na prodej /viz příloha/ nebyla podána žádná připomínka občanů;
2. rozhodlo schválit prodej pozemkové parcely č. 991 kú. Haratice, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m2
panu Ing. J.O. a paní J.P. za smluvní cenu 9.900 Kč; správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a náklady
spojené s převodem uhradí kupující.
usnesení č. 116/6/15
Nabídka pozemku k prodeji
Zastupitelstvo obce v souladu s kupní smlouvou ze dne 26.7.1995 rozhodlo nevyužít předkupního práva na koupi ppč.
320 kú. Plavy dle nabídky vlastníka nemovitosti pana P.T. ze dne 7.9.2015.
usnesení č. 117/6/15
Oprava místních komunikací
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 99/5/15 po projednání zprávy starostky rozhodlo schválit Smlouvu o dílo
č. CC/210/15, jejímž předmětem je oprava místních komunikací v letošním roce.
usnesení č. 118/6/15
Vodovody a kanalizace
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č.105/5/15
1. bere na vědomí informace projektanta SčVK Ing. Arazima 1.1. podrobný popis investičního záměru akce SVS a.s. „JN 025 002 Plavy – odstranění kanalizačních výustí, zak.
č.5270/2“, jehož součástí je výstavba nové čistírny odpadních vod pro 300 EO /425 obyvatel/ s dostavbou
kanalizační sítě v celkové délce 406 m podchycující stávající 4 výusti do Prorubského potoka a rekonstrukce
stávajícího vodovodu v délce 165 m v místech souběhu s navrhovanou kanalizací s realizací v roce 2017;
1.2. možnost napojení dosud nenapojených nemovitostí na trase stávající jednotné kanalizace;
1.3. podmínku pana Ladislava Martínka k napojení objektů čp. 67 /mlýn/ a prodejny eletro na veřejnou kanalizaci
v případě využití pozemků v jeho vlastnictví ppč. 172/1,172/3 a 174/1 pro stavbu nové kanalizační sítě a ČOV;
2. rozhodlo o rozšíření kanalizační sítě v Plavech v maximálním reálném rozsahu, konkr. lokality Dvorek, internát a
lyžařský vlek, a její etapové výstavbě v závislosti na akutnosti, finanční náročnosti a možnosti získání finanční
podpory;
3. ukládá starostce
3.1. účastnit se jednání výrobního výboru uvedené akce v sídle SčVK ve Vratislavicích;
3.2. zahájit přípravu zpracování projektu na rozšíření kanalizační sítě.
usnesení č. 119/6/15
Plynofikace III. etapa
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 108/5/15 po projednání informací starosty
1. bere na vědomí
1.1. velkou účast veřejnosti při veřejném projednání územního řízení dne 16.9, kde byly investorem i projektantem
zodpovězeny všechny dotazy občanů;
1.2. nové rozhodnutí investora, že součástí domovních přípojek bude i vybudování pilířků/nik pro hlavní uzávěr
plynu na náklady investora;
1.3. zahájení prací po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu, tj. po 26.10.2015;
2. konstatuje, že
2.1. realizací nedojde ke zvýšení profilu vozovky /obavy majitelů rodinných domů pod silnicí/;
2.2. v místě zásahu do asfaltové části vozovky bude nový asfalt proveden v celé šíři vozovky;
2.3. původní délka položení plynovodu v asfaltové části vozovky se prodlouží o cca 70 bm, jelikož nedošlo k dohodě
s vlastníkem sousední nezpevněné plochy, kudy měl původně plynovod vést; věcné břemeno bude oceněno až
po vyhotovení skutečného zaměření stavby;
2.4. dozor pro obec - vlastníka komunikace bude provádět pan Václav Bittner;
2.5. ulice bude pro dopravní obsluhu přístupná s max. dvoudenním omezením příjezdu už k domu;
2.6. finální asfaltová vrstva bude položena až v roce 2016.

usnesení č. 120/6/15
Mikroregion Tanvaldsko
Zastupitelstvo obce pro projednání zprávy starostky o činnosti svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko
1. bere na vědomí podrobný rozpis nákladů na společné projekty mikroregionu podpořené Státním fondem ŽP
1.1. Vytvoření komplexního systému separace biologicky rozložitelného odpadu v Mikroregionu Tanvaldsko
/domovní kompostéry/, reg.číslo OPŽP CZ.1.02/4.1.00/15.28402;
1.2. Mikroregion Tanvaldsko – mobilní kompostárna, reg.číslo OPŽP CZ.1.02/4.1.00/15.28399;
2. rozhodlo schválit
2.1. Smlouvy o zápůjčce bezúročné půjčky na předfinancování obou projektů uvedených v bodu 1. pro případ, že
dotační peníze nebudou poskytnuty mikroregionu před splatností faktur;
2.2. Znění smlouvy o výpůjčce kompostérů občanům;
3. ukládá starostce
3.1. zajistit úhradu 10-ti % podílu naší obce na účet mikroregionu, konkr. 41.744,70 Kč na domovní kompostéry a
58.156,63 Kč na mobilní kompostárnu;
3.2. začlenit podíl obce do rozpočtových opatření č. 4/2015;
4. konstatuje, že
4.1. se naše obec do dalšího společného projektu mikroregionu na likvidaci gastroodpadů v této fázi nezapojí;
4.2. domovní kompostéry by měly být obci dodány nejdříve na konci října 2015.
usnesení č. 121/6/15
Plánované odstávky el. energie
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky k problémům vzniklým s novým způsobem informovanosti
odběratelů el.energie při celodenní plánované odstávce v celé obci dne 22. a 24.9.2015
1. vznáší kritiku na nový postup ČEZ Distribuce a.s., kdy při plánovaných odstávkách elektrické energie jsou informace
zveřejněny pracovníky ČEZ Distribuce a.s. pouze formou výlepu na sloupech NN, aniž by oficiální informaci
obdržela i obec /obecní úřad/ a mohla odstávku oznámit občanům oficiálním způsobem, tj. na úřední desce a
dalších obvyklých informačních místech v obci, přičemž na nový způsob informovanosti nebyla obec předem
žádným způsobem upozorněna;
2. odmítá opakované vysvětlení dodavatele elektřiny k výtkám starostky, že „oznamovací povinnost obci není
zákonnou povinností ČEZ“;
3. konstatuje, že nově zavedený způsob je pro fyzické i právnické osoby nedostatečný a obec jako samospráva je
oprávněna tyto informace s dostatečným časovým předstihem mít.
usnesení č. 122/6/15
Bytový fond
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 169/3 Plavy s panem
Martinem Liškovou dle zveřejněné nabídky ze dne 27.5.2015.
usnesení č. 123/6/15
Pohledávky odpady
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. bere na vědomí způsob vymáhání dlužných částek za odpady;
2. konstatuje k datu jednání zastupitelstva pohledávku obce v celkové výši 6.156 Kč.
usnesení č. 124/6/15
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky a ředitelky základní školy Mgr. Kneřové
1. bere na vědomí zprávu o zhodnocení celoroční práce logopedie a letních příměstských táborů;
2. i přes menší účast školních dětí na příměstském táboru /letní školní družina/ oproti původnímu zájmu zastupitelstvo
ukládá ředitelce školy tuto aktivitu školy i pro letošní školní rok zachovat.
usnesení č. 125/6/15
Podzimní sběr odpadů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace místostarostky o zdárném průběhu podzimního organizovaného sběru
objemných a nebezpečných odpadů dne 19.9.2015.
usnesení č. 126/6/15
Podzimní akce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí o informace starostky o plánovaných akcích obce na měsíc říjen
ct 1.10.2015
autobusový zájezd pro seniory k Mezinárodnímu dni seniorů do Jizerek
so 3.10.2015
turistický zájezd na Krkonoše z polské strany.
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