OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 6. dubna 2016
upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

usnesení č. 20/2/16
Fond na zlepšení úrovně bydlení 2016
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 153/9/15 ze dne 16.12.2015, kterým bylo vyhlášeno výběrové řízení na
získání půjčky z FZÚB pro rok 2016,
1. konstatuje, že
1.1. žádosti vyhovující podmínkám Fondu podalo 8 občanů k 21 účelům v celkové výši 1.050 tis.Kč;
1.2. obec má zajištěny finanční zdroje na poskytnutí půjček v požadovaném objemu;
1.3. půjčky s úrokem 1% p.a. jsou výhodné nejen pro občany, ale i pro obec, jelikož úroková sazba termínovaných
vkladů je max. 0,01 % - 15% daň z úroků;
2. rozhodlo vyhovět
2.1. žádosti pana AP o možnost čerpání schválené a nečerpané půjčky z roku 2015 v roce letošním, konkrétně
BD Plavy 148
obnova střechy
100 tis.
obnova fasády
100 tis.
zateplení fasády
100 tis.
výměna elektroinstalace
50 tis.
2.2. všem dalším žadatelům a poskytnout půjčku z prostředků Fondu v požadované výši s úrokem 1% a splatností
36 měsíců
RD Plavy 149
obnova fasády
50 tis.
zateplení dtto
50 tis.
RD Haratice 67
výměna oken a dveří
50 tis.
kotlíkové dotace
40 tis.
BD Plavy 160
výměna oken a dveří
50 tis.
RD Plavy 4
nová ČOV
30 tis.
RD Plavy 321
oprava komínů
30 tis.
RD Haratice 81
kotlíkové dotace
40 tis.
RD Plavy 20
obnova střechy
50 tis.
rozšíření ÚT
10 tis.
obnova fasády
50 tis.
zateplení fasády
50 tis.
vybudování soc. zařízení
20 tis.
výměna oken a dveří
50 tis.
výměna elektroinstalace
30 tis.
RD Plavy 131
obnova fasády
50 tis.
výměna oken a dveří
50 tis.
usnesení č. 21/2/16
Finanční podpora z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky v souladu s Pravidly obce pro poskytování finančních darů z rozpočtu
obce
1. bere na vědomí poskytnutí finančního daru z Fondu starostky obce pro rok 2016
FSO/01/2016 Základní škole Horní Tanvald ve výši 2 tis. Kč;
FSO/02/2016 OPEN ART St. Paka ve výši 5 tis. Kč na 20. roč. Mezinárodní houslové soutěže Mistra J.Muziky;
FSO/03/2016 Honebnímu spol. V.Hamry /Haratice/ ve výši 2 tis.Kč;
FSO/04/2016 SOSHIKI Tanvald ve výši 3 tis.Kč;
FSO/05/2016 Domovu a Centru denních služeb Jbc ve výši 5 tis. na nákup pomůcek pro tělesně postižené;
FSO/06/2016 Svazu tělesně postižených v ČR, MO Velké Hamry ve výši 2 tis. Kč;
2. v návaznosti na usnesení č. 11/1/16, po projednání podrobné zprávy předsedy finančního výboru Ing. Hlouška a
prohlídce provedených prací v sokolovně členy zastupitelstva dne 6.4. rozhodlo vyhovět žádosti TJ Sokol Plavy a
vyplatit TJ částku ve výši 238 tis. Kč dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1/2015 – 441/2015/PL ze
21.10.2015, která byla uzavřena na základě rozhodnutí zastupitelstva č. 85/4/15 ze dne 17.6.2015;
3. rozhodlo vyhovět žádosti a poskytnout dotaci TJ Sokol Plavy ve výši 10 tis.Kč na celoroční činnost oddílu cyklistiky.

1

usnesení č. 22/2/16
Projektové záměry, žádosti o dotace
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 10/1/16 po projednání zprávy starostky
1. bere na vědomí postup příprav a prací u jednotlivých projektových záměrů;
2. konstatuje podání žádostí o dotaci na :
2.1. Zateplení fasády Základní školy Plavy z Programu obnovy venkova LK;
2.2. Obnovu a doplnění osobních ochranných prostředků požární ochrany z programu Podpory JPO obcí LK;
2.3. Nákup mobilních a přenosných radiostanic z programu Podpory JPO obcí LK;
2.4. Opravu střechy hasičské zbrojnice Haratice z programu Podpory JPO obcí LK;
2.5. Projektovou dokumentaci na rozšíření veřejné kanalizace v kú. Plavy z PVA LK;
3. ukládá starostce zajistit podklady pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s Pravidly obce pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u dotovaných zakázek i podmínek poskytovatele dotace, a tyto
předložit na příští zasedání zastupitelstva k odsouhlasení.
usnesení č. 23/2/16
Školní enviro centrum Plavy
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky
1. konstatuje, že k datu dnešního jednání nebyla obci doručena změna rozhodnutí o poskytnutí dotace /navýšení o
částku 123.577 Kč/ poskytovatelem dotace MŽP ČR;
2. rozhodlo schválit
2.1. terénní úpravy za budovou Enviro centra – vysvahování – provedené dodavatelsky;
2.2. demontáž starého a montáž nového plotu od kotelny školy podél cesty k dětskému hřišti v délce cca 75 m;
práce budou provedeny svépomocí zaměstnanci technických služeb obce.
usnesení č. 24/2/16
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky rozhodlo
1. schválit vydání záměru na pronájem částí pozemkových parcel č. 438/1 a 437/1 v kú. Plavy dle Pravidel pronájmu
pozemků ve vlastnictví Obce Plavy nesloužících k podnikatelským účelům takto :
- panu JH 32 m2 pro parkování os. automobilu;
- panu LP 66 m2 pro parkování os. automobilu a 130 m2 k užívání ostatní plochy;
2. přijmout nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení ppč. 258 kú. Plavy za odhadní
cenu.
usnesení č. 25/2/16
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky
1. konstatuje splnění zákonné podmínky vydání záměru na pronájem uvolněné garáže č. 61/1 v termínu 22.3. –
6.4.2016;
2. bere na vědomí výpověď z pronájmu garáže č. 19/9 podanou dne 31.3.2016;
3. rozhodlo schválit
3.1. pronájem garáže č. 61/1 jedinému žadateli panu TK, k datu 1.5.2016 za měsíční nájemné 450 Kč + 21% DPH;
3.2. vydání záměru na pronájem garáže č. 19/9 k datu 1.6.2016 za měsíční nájemné 350 Kč + 21% DPH.
usnesení č. 26/2/16
Místní komunikace
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky v návaznosti na usnesení č. 09/1/16
1. bere na vědomí uzavření dohody s majiteli pozemků v úseku „Haratice - pod školou“ a pracovní kopii geometrického
plánu č. 537-84/2016 na odměření části ppč. 23 kú. Haratice;
2. rozhodlo schválit
2.1. smlouvu č. CC/40/16 na opravu místních komunikací v roce 2016 se zhotovitelem Strabag a.s. v celkové
hodnotě 1.187.643,74 Kč + 21% DPH;
2.2. odkoupení pozemků pod komunikací v Haraticích „pod školou“ za smluvní cenu 50 Kč/m2 takto :
ppč. 22 o výměře 111 m2 od spoluvlastníků VJ a JS;
ppč. 23/2 o výměře 127 m2 od vlastníka PC;
náklady spojené s koupí nemovitostí a daň z převodu uhradí Obec Plavy;
3. ukládá starostce
3.1. zveřejnit smlouvu CC/40/16 v zákonem stanoveném termínu;
3.2. dle bodu 2.2. zajistit vyhotovení kupních smluv a návrh na vklad vlastnických práv v katastru nemovitostí.
usnesení č. 27/2/16
Technické služby obce
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 17/1/16 po projednání informací předsedy finančního výboru Ing.
Hlouška
1. rozhodlo schválit
1.1. nákup nákladního automobilu Ford tranzit RZ 1BF 6826 za smluvní cenu 395.868 Kč + 21% DPH;
1.2. prodej nákladního automobilu Multicar, RZ JN 62-88, formou obálkové metody;
2. zplnomocňuje Ing. Hlouška uzavřením kupní smlouvy a realizací záležitostí související s převodem vozidla Ford;
3. ukládá starostce zajistit znalecký posudek pro stanovení obvyklé ceny ojetého vozidla Multicar.
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usnesení č. 28/2/16
Rozvojový plán obce
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky
1. konstatuje potřebu vyhotovení rozvojového plánu obce, který bude navazovat na stávající plán schválený na období
2013 – 2016;
2. ukládá starostce a předsedovi finančního výboru předložit na červnovém jednání zastupitelstva podklady pro nový
rozvojový plán.
usnesení č. 29/2/16
Zpráva o činnosti knihovny
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky a zprávy knihovnice Mgr. Anny Liškové o činnosti obecní knihovny
za rok 2015
1. konstatuje, že přemístění knihovny do budovy obecního úřadu a rozšíření půjčovní doby o dopolední hodiny bylo
správné rozhodnutí, počet čtenářů se stále zvyšuje a spolupráce knihovny s oběma školami je na velmi dobré úrovni;
2. vyslovuje poděkování paní knihovnici Liškové za její obětavou a profesionální práci a vstřícný přístup ke čtenářům.
usnesení č. 30/2/16
Základní škola
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy ředitelky základní školy Plavy Mgr. Kneřové
1. rozhodlo schválit rozpočtové opatření, kterým se účelově vázané prostředky schváleného příspěvku zřizovatele pro
rok 2016 ve výši 41 tis. Kč ze zařízení 1. a 2. třídy z důvodu úsporného nákupu nábytku převedou na malování školy;
2. bere na vědomí informace k možnosti zřízení „podpůrné třídy“, zajištění třítýdenního prázdninového provozu formou
příměstského tábora a sportovního příměstského tábora.

Věra Mužíčková
starostka obce

v.r.

Ing. Milan Hloušek
předseda FV

v.r.
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