OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 16. prosince 2015
usnesení č. 147/9/15
Rozpočtová opatření č. 5/2015
Zastupitelstvo obce rozhodlo
1. schválit rozpočtová opatření č.5/2015, kterými se vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2015 zvyšuje o částku
4.538.710,13 Kč;
2. zplnomocnit starostku obce k případnému přijetí rozpočtových opatření č. 6/2015.
usnesení č. 148/9/15
Zprávy výborů, pohledávky obce
Zastupitelstvo obce po projednání
1. bere na vědomí
1.1. usnesení finančního výboru č. FV/03/15 ze dne 28.11.2015 a č. FV/04/15 ze dne 16.12.2015 předložené
předsedou Ing. Milanem Hlouškem;
1.2. zprávu kontrolního výboru ze dne 16.12.2015 předložené předsedou p. Josefem Šourkem;
2. konstatuje, že k datu 16.12.2015
2.1. vykazují pohledávky za místní poplatky za odpady celkovou částku 19.550 Kč;
2.2. dlužné částky místních poplatků z rekreačního pobytu a ubytovací kapacity byly na základě urgence vyjma
jednoho poplatníka uhrazeny;
3. ukládá místostarostce a předsedovi kontrolního výboru provést opatření k úplnému vymožení dlužných místních
poplatků.
usnesení č. 149/9/15
Finanční podpora z rozpočtu obce – dary a dotace
Zastupitelstvo obce
1. po projednání zprávy starostky
1.1. bere na vědomí rekapitulaci finanční podpory z rozpočtu obce v roce 2015 dle Pravidel pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu obce /PPFP/;
1.2. konstatuje, že na darech a dotacích bylo spolkům, obecně prospěšným společnostem a dalším organizacím
poskytnuto celkem 475 tis. Kč;
1.3. rozhodlo nad rámec PPFP poskytnout příspěvkovým organizacím Libereckého kraje mimořádné finanční dary à
3 tis Kč v celkové výši 15 tis. Kč : Dětskému domovu v Jablonci nad Nisou, Dětskému domovu v Semilech,
Centru denních služeb v Jablonci nad Nisou, Jedličkovu ústavu v Liberci a Domovu důchodců ve Velkých
Hamrech;
1.4. ukládá starostce uzavřít dle bodu 1.3. darovací smlouvy a dary bezhotovostně poskytnout ještě do 23.12.2015;
2. v návaznosti na kontrolu dokladů předložených TJ Sokol Plavy ke smlouvě o dotaci D/01/2015 a D/02/2015
provedenou finančním výborem
2.1. konstatuje
2.1.1. správnost vyúčtování a oprávněné vyplacení části dotace ve výši 10 tis. na činnost oddílu cyklistiky a 10
tis. na opravu komínu srubu u bývalého skokanského můstku;
2.1.2. správnost vyúčtování nákladů na provoz hřiště – lze uhradit částku 50 tis. Kč;
2.1.3. na nákup cvičebních pomůcek lze uhradit z účtované částky 10 tis. Kč pouze 8 tis. z důvodu nezbytné
spoluúčasti TJ ve výši 20%;
2.1.4. z důvodu nedoložení požadovaných dokladů k výběru zhotovitele nelze zálohově uhradit část dotace na
opravy v sokolovně;
2.2. rozhodlo vyhovět žádosti TJ Sokol Plavy a prodloužit termín k předložení kompletní dokumentace a podkladů
pro vyplacení dotace dne smlouvy č. D/01/2015 do 31.1.2016.
usnesení č. 150/9/15
Kontrola ROP – Modernizace místní komunikace v obci Plavy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o provedené fyzické kontrole projektu „Modernizace místní
komunikace v obci Plavy“ uskutečněné dne 14.12.2015 kontrolním orgánem Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod na závěr pětiletého monitorovacího období.
usnesení č. 151/9/15
Rozpočet obce na rok 2016
Zastupitelstvo obce
1. po podrobném projednání podkladů rozhodlo schválit vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 ve výši 11.981,6 tis. Kč
v úplném znění návrhu předloženém starostkou obce;
2. konstatuje, že návrh rozpočtu
2.1. byl řádně zveřejněn po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, tj. 1.12. – 16.12.2015 a k návrhu nebyla podána
žádná připomínka občanů;
2.2. byl projednán finančním výborem zastupitelstva obce dne 28.11.2015 a doporučen zastupitelstvu ke schválení.
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usnesení č. 152/9/15
Místní poplatek za odpady na rok 2016
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí podrobnou kalkulaci vývoje nákladů na likvidaci komunálního odpadu od roku 2004 vč. návrhu výše
poplatku na rok 2016 zpracovaný starostkou obce;
2. rozhodlo pro rok 2015 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů nezvyšovat, tj. zachovat výši 456,- Kč/osoba/rok;
3. konstatuje, že kalkulace nákladů na likvidaci odpadu byla projednána finančním výborem zastupitelstva obce dne
16.12.2015 a výše poplatku 456 Kč doporučena zastupitelstvu ke schválení.
usnesení č. 153/9/15
Fond na zlepšení úrovně bydlení 2016
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí zprávu starostky o hospodaření FZÚB v roce 2015 a odhad rozpočtu FZÚB na rok 2016;
2. konstatuje, že splátky půjček z FZÚB jsou hrazeny dle splátkového kalendáře;
3. rozhodlo schválit
3.1. Dodatek č. 1 k Pravidlům o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na zlepšení úrovně bydlení na
území obce Plavy ze dne 3.12.2008, jehož předmětem je
3.1.1. snížení úrokové sazby všech nově poskytnutých půjček na 1% p.a.;
3.1.2. rozšíření účelu půjček na spolufinancování projektu „kotlíkové dotace“ v max. výši půjčky 40
tis.Kč/dům se splatností 3 roky;
3.2. vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček v roce 2016;
4. ukládá starostce zrealizovat výběrové řízení tak, aby o výběru uchazečů rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání
v dubnu 2016.
usnesení č. 154/9/15
Doprava 2016
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky
1.
bere na vědomí Aktualizaci Plánu dopravní obslužnosti LK 2012-2018;
2.
konstatuje, že Plán zimní údržby místních komunikací zůstává v rozsahu loňského roku;
3.
rozhodlo schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK pro rok 2016 s Libereckým krajem č.
OLP/2712/2015; smluvní závazek obce činí 93.780,- Kč.
usnesení č. 155/9/15
Školní enviro centrum Plavy
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 132/8/15 ze dne 4.11.2015 po projednání zprávy starostky
1. bere na vědomí
1.1. přidělení čísla popisného 201;
1.2. kolaudační souhlas ze dne 11.11.2015;
1.3. žádost o zápis stavby do katastru nemovitostí ze dne 15.12.2015;
1.4. podání žádostí na SFŽP o platbu č. 5 a 6 dne 25.11.2015 v celkové výši 2.055.802,81 Kč;
1.5. výpis z účtu Obce Plavy u ČNB ze dne 15.12.2015, který dokladuje úhradu celkové požadované částky
2.055.802,81 Kč;
1.6. průběžnou monitorovací zprávu č. 2 ze dne 1.12.2015;
1.7. informaci SFŽP, že žádost o platbu č. 7, jejímž předmětem je DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za
uhrazené faktury ve 4. čtvrtletí 2015 ve výši 617.989,07, budeme podávat až po úhradě DPH, tj. po datu
20.1.2016;
1.8. Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14179927;
1.9. celkovou kalkulaci projektu;
2. konstatuje, že i přes časovou náročnost se podařilo celou akci zrealizovat v termínu stanoveném poskytovatelem
dotace SFŽP;
3. rozhodlo vyslovit poděkování starostce za osobní zásluhy na realizaci celého projektu a schválit jí peněžitý dar ve
výši jedné její měsíční odměny.
usnesení č. 156/9/15
Kotlíkové dotace
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace starostky k projektu „Kotlíkové dotace“ – všechny pokyny jsou
v naší obci zveřejněny s odkazem na poskytovatele dotace – Krajský úřad Libereckého kraje.
usnesení č. 157/9/15
Plavy – investiční záměr ČOV, kanalizace
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 118/6/15 ze dne 23.9.2015 po projednání aktuálních informací starostky
a pracovníků útvaru projekce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k investičnímu záměru „JN 025 002 Plavy –
odstranění kanalizačních výustí, zak. Č. 5270/2“
1. bere na vědomí
1. písemný nesouhlas pana Ladislava Martínka k záměru výstavby ČOV v blízkosti pozemků v jeho vlastnictví ppč.
172/1, 172/3 a 174/1 kú. Plavy a požadavek p. Martínka na zveřejnění jeho nesouhlasného stanoviska na úřední
desce obecního úřadu;
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sdělení investora SVS a.s., že předchozí podmínku p. Martínka, aby přípojky k nemovitostem /mlýn a prodejna
elektro/ vedené po soukromých pozemcích byly hrazeny investorem, nelze akceptovat;
3. písemnou reakci SČVK na nesouhlasné vyjádření pana Martínka;
4. hledání jiných technických možností přechodu stávajících výustí kanalizace přes silnici I/10;
5. osobní projednání společné žádosti Obce Plavy a SČVK na Ředitelství silnic a dálnic v Liberci v záležitosti
nalezení posledního možného variantního řešení přechodu stávajících výustí kanalizace přes silnici I/10,
konkrétně podélného umístění kanalizace do silničního a mostního tělesa v úseku Plavy čp. 20 – 75;
6. nesouhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic v Liberci k výše uvedené žádosti z důvodu obtížně
specifikovaného stavebně technického stavu mostu v silnici I. třídy;
7. přibližný odhad kalkulace rozšíření kanalizační sítě vedené po veřejných pozemcích všech lokalit, které je
možné napojit na novou ČOV;
2. s politováním konstatuje, že z výše uvedených důvodů investor nařídil přípravné projekční práce na budování ČOV
přerušit, případně ukončit a celou investici přesunout do jiné obce;
3. rozhodlo o pokračování příprav projektu na rozšíření kanalizační sítě v kú. Plavy dle bodu 2. usnesení č. 118/6/15
/investorem akce bude Obec Plavy/ a
4. ukládá starostce a předsedovi finančního výboru zjistit možnost dotace/grantu na financování projektové
dokumentace a zprávu předložit zastupitelstvu na příštím zasedání zastupitelstva.
2.

usnesení č. 158/9/15
Smlouva - věcné břemeno
Zastupitelstvo obce v návaznosti usnesení zastupitelstva č. 10/1/15 ze dne 4.2.2015 a v souladu s uzavřenou smlouvou
č. IP-12-4005189/VB/1 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu stavby mezi Obcí Plavy jako
povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněnou z věcného břemene, schválenou, jejímž
předmětem je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene, osobní
služebnosti, zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy energetického zařízení – vedení zemního
kabelu po ppč. 141/1 kú. Haratice k novostavbě rodinného domu na ppč. 162 kú. Haratice, rozhodlo na základě
geometrického plánu č. 534-3263/2015 s vymezením skutečného rozsahu věcného břemene 7m2 schválit Smlouvu o
zřízení věcného břemene „JN, Plavy, Haratice 25, Balatka – příp. NN“ za finanční náhradu 2.800 Kč + DPH 21%.
usnesení č. 159/9/15
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky
1. rozhodlo souhlasit s nabídkou Lesů ČR, s.p. o zaměření koryta Prorubského potoka v kú. Plavy, zápisem skutečného
stavu dle geometrického plánu do katastru nemovitostí a následným prodejem částí pozemků č.470/1 a 104 kú.
Plavy;
2. ukládá starostce podat žádost na Státní pozemkový úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod nebo koupi pozemků v kú. Plavy a kú. Haratice, které obec ke své činnosti využívá nebo potřebuje
ke svému rozvoji;
3. bere na vědomí, že místní komunikace v lokalitě Hampejz byla po rekonstrukci vodovodu SCVK provizorně upravena
a konečná asfaltová úprava bude dokončena nejpozději do 31.6.2016.
usnesení č. 160/9/15
CEZ přeložka přípojky Mlýnska
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky
1. bere na vědomí sdělení ČEZ Distribuce a.s. o ukončení realizace stavby 8120048218 – JN, demolice čp. 69-73,
přeložka - kNN;
2. konstatuje celkové náklady na realizaci přeložky ve výši 72.200 Kč, které byla povinna uhradit obec /z původní
kalkulace 112 tis. Kč/;
3. ukládá starostce zahájit úkony vedoucí k demolici objektů dle pravomocného Rozhodnutí o odstranění stavby
ze dne 25.3.2015.
usnesení č. 161/9/15
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Velké Hamry o výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupkové agendy podle § 63 a násl. zákona č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s platností do 31.12.2018, která kontinuálně navazuje na smlouvu předchozí.
usnesení č. 162/9/15
Reklamace prací – hřbitovní zeď
V návaznosti na usnesení č. 143/8/15 ze dne 4.11.2015 zastupitelstvo obce bere na vědomí informace místostarostky,
že zhotovitel stavebních prací K.S.I. s.r.o. Chomutov na reklamaci odeslanou datovou schránkou dne 30.10.2015
nereagoval a výzva byla opětovně zaslána doporučeně poštou dne 14.12.2015.
usnesení č. 163/9/15
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. výroční zprávu základní školy 2014-2015;
2. vánoční prázdniny v obou školách a souhlas zákonných zástupců dětí s uzavřením MŠ.
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usnesení č. 164/9/15
Sbory dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení nového občanského zákoníku po projednání žádosti místních Sborů
dobrovolných hasičů rozhodlo souhlasit s jejich sídlem v objektech ve vlastnictví obce, konkrétně
1. SDH Plavy, IČ 646 68 142 – sídlo Plavy 186
2. SDH Haratice, IČ 163 89 271 – sídlo Plavy, Haratice 142.
usnesení č. 165/9/15
Odpady
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. změnu ve vývozu popelnic v naší obci po 1.1.2016;
2. v návaznosti na usnesení č. 145/8/15 výsledek jednání starostky se starostou Města velké Hamry ohledně
spolupráce na likvidaci komodit tříděného odpadu;
3. ukládá starostce a čl. zastupitelstva p. Šturmovi předložit na příštím jednání zastupitelstva návrh ekonomicky
výhodnější varianty likvidace plastů a papíru.
usnesení č. 166/9/15
Provoz služeb v obci na konci roku 215
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejněné informace starostky k provozu služeb v obci na konci roku 2015 vč.
havarijních čísel a pohotovostních služeb.
usnesení č. 167/9/15
Problematika nadměrného hluku
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace Krajské hygienické stanice Liberec, že řešení hluku z veřejné produkce
hudby na venkovním prostranství je v pravomoci místně příslušné obce.
usnesení č. 168/9/15
Sportovec Jablonecka
Zastupitelstvo obce souhlasí s finanční podporou 16. ročníku akce „Nejúspěšnější sportovec Jablonecka 2015“ ve výši 1
tis. + 21% DPH.
usnesení č. 169/9/15
Plán jednání zastupitelstva v 1. pololetí 2016
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit časový plán jednání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2016 v termínech 24.února,
6.dubna, 11.května a 22.června od 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Plavech.

Věra Mužíčková v.r.
starostka obce

Renata Šťastná v.r.
místostarosta
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