OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 11. května 2016
usnesení č. 31/3 /16
Rozpočtová opatření č. 1/2016
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky rozhodlo schválit rozpočtová opatření č. 1/2016, kterými se
rozpočet obce pro rok 2016 zvyšuje o 922.757 Kč; výdaje se zvyšují o 1.561.557 Kč a schodek rozpočtu je dorovnán
přebytkem hospodaření loňského roku ve výši 638.800 Kč z položky 8 – financování.
usnesení č. 32/3/16
Finanční prostředky obce
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. ukládá místostarostce předložit na zasedání zastupitelstva dne 22.6.2016 alespoň 2 další návrhy zhodnocení
volných finančních prostředků obce;
2. výhodnější vedení běžného účtu obce oproti současnému.
usnesení č. 33/3/16
Projektové záměry – Zateplení objektu ZŠ
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 22/2/16 po projednání podkladů předložených starostkou obce ke
stavební zakázce Zateplení fasády Základní školy Plavy
1. rozhodlo schválit
1.1. změnu projektu oproti původní dokumentaci dle dodatku č. 1 k PD z března 2016;
1.2. text výzvy, text zadávací dokumentace a přílohy č. 1-4 k zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo;
1.3. 6 uchazečů, kteří budou přímo obesláni výzvou k podání nabídky;
1.4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek – předseda finančního výboru Ing. Milan Hloušek,
projektant Ing. Petr Hynek, místostarostka Renata Šťastná, členka finančního výboru Alena Průchová a
předseda kontrolního výboru Josef Šourek;
2. ukládá starostce zajistit
2.1. odeslání výzvy uchazečům dle bodu 1.3.,
2.2. zveřejnění výzvy na úřední desce obce a webu obce;
2.3. zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
2.4. odeslání kompletní dokumentace k veřejné zakázce na základě písemného požadavku uchazečů;
2.5. veškeré další povinnosti zadavatele k veřejné zakázce až po vyhotovení zápisu z jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek.
usnesení č. 34/3/16
Prodej MULTICAR
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. bere na vědomí cenu vozidla stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným ing. Skalickým;
2. rozhodlo schválit způsob a podmínky prodeje vozidla při nejnižší nabídkové ceně 24.900,-Kč;
3. ukládá starostce zveřejnit nabídku prodeje a zrealizovat otevírání obálek s nabídkami dne 30.5.2016 v 15,15 hod.
na OÚ Plavy.
usnesení č. 35/3/16
Pozemkové záležitosti – pronájem
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 24/2/16 ze dne 6.4.2016 po projednání informací starostky
1. konstatuje, že ke zveřejněnému záměru na pronájem částí pozemkových parcel nebyla podána žádná
připomínka občanů;
2. rozhodlo schválit pronájem pozemků dle schválených Pravidel pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Plavy na
dobu neurčitou žadatelům takto:
2.1. panu JH 32 m2 pro parkování osobního automobilu za cenu 10 Kč/m2;
2.2. panu LP 66 m2 pro parkování osobního automobilu za cenu 10 Kč/m2 a 130 m2 k užívání ostatní plochy za
cenu 4 Kč/m2;
3. ukládá starostce uzavřít nájemní smlouvy s oběma žadateli s účinností od 1.6.2016.
usnesení č. 36/3/16
Pozemkové záležitosti – státní půda
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 159/9/15 ze dne 16.12.2015
1. projednalo rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k žádosti obce o přímý prodej části
ppč.195/1 kú. Plavy, na které se nachází veřejná splašková kanalizace;
2. ukládá starostce požádat ÚZSVM o přehodnocení rozhodnutí k prodeji pozemku formou výběrového řízení.
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usnesení č. 37/3/16
Pohledávky obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarostky o nedoplatcích za odpad za roky 2014 a 2015.
usnesení č. 38/3/16
Bytový fond
Zastupitelstvo obce na základě předložených nabídek na opravu a modernizaci bytového domu Plavy 63
1. konstatuje, že nabídku na
1.1. výměnu 2 vstupních dveří podalo 5 uchazečů;
1.2. opravu a nátěr dřevěného obložení podali 2 uchazeči;
2. rozhodlo o stanovení pořadí podaných cenových nabídek takto : nejvýhodnější nabídku na
2.1. výměnu 2 vstupních dveří podala fi Okna Macek s.r.o. ve výši 57.203 Kč + DPH 15%, celkem 65.783 Kč;
2.2. opravu a nátěr dřevěného obložení podal p. Pavel Szilagyi ve výši 81.400 Kč /není plátce DPH/;
3. ukládá správci bytového domu – TABYS s.r.o. Tanvald uzavřít smlouvy dle bodu 2. a zakázky realizovat
v letošním roce.
usnesení č. 39/3/16
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce na základě zveřejněných záměrů na pronájem obecních garáží
1. konstatuje, že na pronájem garáže č. 19/9 byla podána 1 žádost a na č. 61/3 byly podány 2 žádosti;
2. rozhodlo pronajmout garáž č.
2.1. 19/9 žadatelce PB za stávající měsíční nájemné 350 Kč + DPH 21%;
2.2. 61/3 žadateli panu ZB za stávající měsíční nájemné 450 Kč + DPH 21%.
usnesení č. 40/3/16
Plynofikace III. etapa
Zastupitelstvo obce po přednesení zprávy místostarostky bere na vědomí pravomocné rozhodnutí Stavebního úřadu
MěÚ ve Velkých Hamrech o umístění stavby Plynovodu pro centrální zdroj Velké Hamry.
usnesení č. 41/3/16
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce na základě doporučení Odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR rozhodlo schválit novou Obecně
závazné vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
usnesení č. 42/3/16
Kontrola vodoprávního úřadu
Zastupitelstvo obce projednalo informace místostarostky a Městského úřadu v Tanvaldě, odboru stavební úřad a
životní prostředí o provádění vodoprávního dozoru odkanalizování všech nemovitostí v ulici ke skoku v Plavech,
které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, a to na základě opakovaného silného znečištění Prorubského potoka
splašky z domácností.
usnesení č. 43/3/16
Valná hromada SVS
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo zplnomocnit starostu Města Smržovka pana Mgr. Marka Hotovce zastupováním Obce Plavy na valné
hromadě SVS a.s. dne 16.6.2016.

Věra Mužíčková
starostka obce

Renata Šťastná
místostarosta
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