OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 22. června 2016
upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
usnesení č. 47/5/16
Závěrečný účet obce 2015
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky v souladu s §42 a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
1. projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015, Hospodaření obce a příspěvkových organizací obce za rok 2015,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého
kraje, Zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací obce – základní a mateřské školy za rok
2015 a porovnání sdílených daní za období let 2013-2015;
2. konstatuje, že
2.1. k Závěrečnému účtu obce za rok 2015, Hospodaření obce za rok 2015 a Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 zveřejněným od 6.6. do 22.6.2016 nebyly uplatněny připomínky občanů;
2.2. všechny materiály byly projednány finančním výborem a doporučeny zastupitelstvu ke schválení;
3. rozhodlo
3.1. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015, a to bez výhrad;
3.2. schválit účetní závěrku za rok 2015.
usnesení č. 48/5/16
Rozpočtová opatření č. 2/2016
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky rozhodlo schválit rozpočtová opatření č. 2/2016, kterými se
vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2016 zvyšuje o 828.855,73 Kč.
usnesení č. 49/5/16
Zprávy FV
Zastupitelstvo obce projednalo zprávy finančního výboru ze dne 20. a 22.6.2016 předložené předsedou Ing. Milanem
Hlouškem.
usnesení č. 50/5/16
Zateplení objektu ZŠ
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 44/4/16 po projednání informací starostky rozhodlo
1. přijmout cenovou nabídku Ing. Petra Hynka pro výkon technického dozoru investora ve výši 33.535 Kč a ukládá
starostce uzavřít mandátní smlouvu nejpozději k datu 24.6.2016;
2. bere na vědomí předání staveniště dodavateli v pátek dne 24.6.2016.
usnesení č. 51/5/16
Dotace Libereckého kraje
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 22/2/16, kterým bylo mj. schváleno podání žádostí o účelové dotace
z dotačních programů Libereckého kraje,
1. konstatuje schválení dotace z
1.1. Programu podpory jednotek požární ochrany obcí LK ve výši 45 tis. Kč na opravu střechy hasičské zbrojnice
v Haraticích, 18 tis. Kč na doplnění ochranných prostředků PO a 10 tis. Kč na nákup přenosných radiostanic;
1.2. Fondu ochrany vod LK ve výši 329 tis. Kč na projektovou dokumentaci na rozšíření veřejné kanalizace
v Plavech;
2. ukládá starostce v souladu s Pravidly obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podmínkami
poskytovatele dotace zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Oprava střechy hasičské zbrojnice
Haratice čp. 142“ a „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace“.
usnesení č. 52/5/16
Prodej MULTICAR
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 46/4/16, kterým bylo vyhlášeno II. kolo prodeje nákladního vozidla
Multicar při snížení nabídkové ceny na 15 tis.Kč, po projednání zprávy starostky
1. konstatuje, že nabídky podali celkem 4 uchazeči v rozsahu 15.502 – 17.500 Kč a otevírání obálek s nabídkami se
zúčastnili všichni uchazeči;
2. rozhodlo prodat vozidlo Multicar panu Lukáši Drškovi, který nabídl nejvyšší cenu 17.500 Kč.
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usnesení č. 53/5/16
Pohledávky obce
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. bere na vědomí evidované nedoplatky za
1.1. odpady 2014 ve výši 1.824 Kč;
1.2. odpady 2015 ve výši 4.104 Kč;
1.3. odpady 2016 ve výši 45.100 Kč;
1.4. stočné ČOV Haratice 2015 ve výši 21.908 Kč;
1.5. pronájem zahrádek 2016 ve výši 260 Kč;
2. ukládá místostarostce vymáhat pohledávky až do úplného zaplacení.
usnesení č. 54/5/16
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky
1. rozhodlo schválit
1.1. snížení měsíční sazby nájemného za užívání nebytových prostorů - obecní garáže č.61/3 na částku 350 Kč +
21% DPH;
1.2. zvýšení roční sazby nájemného za užívání nebytových prostorů – ordinace praktického lékaře na částku 600
Kč/m2;
1.3. instalaci světlovodu do čekárny praktického lékaře dle předložené nabídky p. Fejfara;
2. ukládá starostce zajistit opravy obecní garáže č. 61/3 technickými službami obce.
usnesení č. 55/5/16
Plynofikace obce III. etapa
Zastupitelstvo obce
1.
projednalo ústní informace zástupců společnosti ČEZ Energo s.r.o., investora akce „Plynovod pro centrální zdroj
Velké Hamry“, jejíž součástí je i výstavba domovních přípojek k rodinným domům a stavebním parcelám v kú.
Haratice na trase vedení plynovodu dle požadavku vlastníků nemovitostí;
2.
bere na vědomí přerušení přípravných prací na projektu z důvodu neplnění smluvních povinností a závazků ze
strany smluvního partnera, spol. GOLEM Velké Hamry a.s.;
3.
s nelibostí konstatuje, že akce v letošním roce zahájena nebude a její realizace je ohrožena;
4.
ukládá starostce urgovat investora o písemné vyjádření k nastalé situaci, které mělo být obci dle požadavku
starostky předloženo do data dnešního jednání zastupitelstva.
usnesení č. 56/5/16
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce
1.
po projednání zprávy ředitelky základní školy rozhodlo schválit přijetí peněžního daru v částce 31.518 Kč, který
bude použit na financování projektu Cirkus Happy Kids;
2.
bere na vědomí informace ředitelky mateřské školy o výsledku zápisu dětí pro nový školní rok 2016/2017, počtu
předškoláků a naplněné kapacitě školy od 1.9.2016.
usnesení č. 57/5/16
Časový plán II. pololetí 2016
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit časový plán jednání zastupitelstva obce ve II. pololetí 2016 v termínech 14.9.,
26.10. a 7.12.

Věra Mužíčková v.r.
starostka obce

Renata Šťastná v.r.
místostarosta
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