OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 29. srpna 2016
►upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů◄
usnesení č. 58/6/16
Nebytové prostory
Zastupitelstvo obce na základě zveřejněných záměrů na pronájem 2 obecních garáží na křižovatce v Plavech
1. konstatuje, že na pronájem každé garáže byla podána 1 žádost;
2. rozhodlo pronajmout garáž č.
1.1. 61/3 žadateli p. LF, bytem Plavy, za měsíční nájemné 350 Kč + DPH 21%;
1.2. 61/5 žadatelce pí MD, bytem Plav, za měsíční nájemné 450 Kč + DPH 21%.
usnesení č. 59/6/16
Dotace Libereckého kraje
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 51/5/16, bod 1. ze dne 22.6.2016 rozhodlo schválit Smlouvy o
poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory Požární ochrana
1. č. OLP/1090/2016 ve výši 18 tis. Kč na obnovu a doplnění osobních ochranných prostředků požární ochrany;
2. č. OLP/1091/2016 ve výši 10 tis. Kč na nákup radiostanic;
3. č. OLP/1094/2016 ve výši 45 tis. Kč na opravu střechy hasičské zbrojnice Haratice.
usnesení č. 60/6/16
Veřejné zakázky
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 51/5//16 po projednání informací starostky k veřejným zakázkám
malého rozsahu „Oprava střechy hasičské zbrojnice Haratice čp. 142“ a „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace, projektová
dokumentace“.
1. bere na vědomí dokumentaci k veřejným zakázkách vč. zveřejněných zpráv o veřejných zakázkách;
2. rozhodlo schválit uzavření smlouvy o dílo na VZMR
2.1. „Oprava střechy hasičské zbrojnice Haratice čp. 142“ s panem Jiřím Fejfarem, cena 138 tis.Kč bez DPH;
2.2. „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace“ s GEVOS - Ing. Milan Ulbrych, cena 391 tis.
Kč bez DPH;
3. ukládá starostce k bodu 2.2.
3.1. podepsanou smlouvu o dílo předložit na příštím jednání zastupitelstva;
3.2. zajistit doložení požadovaných dokladů na OŽPaZ KÚLK pro schválení navržené dotace ve výši 329 tis.
z Programu vodohospodářských akcí v roce 2016.
usnesení č. 61/6/16
Finanční prostředky obce
Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhovět žádosti ředitelky ZŠ Plavy a zvýšit příspěvek obce Základní škole Plavy o 9 tis. na
pomůcky pro prvňáčky, tj. 1 tis. Kč na 1 žáka.
usnesení č. 62/6/16
Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 102/5/15, kterým byla schválena Smlouva o uzavření smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti, rozhodlo schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124005944/VB/3 – JN, Plavy, ppč. 562/2 Václav Štěpánek – kNN, mezi Obcí Plavy jako povinnou z věcného břemene a
ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněnou z věcného břemene, za jednorázové finanční plnění ve výši 2 tis. Kč + DPH 21%.
usnesení č. 63/6/16
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání žádostí rozhodlo schválit v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, vydání záměru na :
1. na pronájem
1.1. části ppč. 438/1 o výměře 30 m2 kú. Plavy panu JV, bytem Plavy, který vlastní sousední nemovitost – garáž na
stpč. 348/4, k účelu parkování osobního automobilu;
1.2. části ppč. 71 o výměře 10 m2 kú. Plavy paní JM, bytem Plavy, která je nájemcem bytu v sousedním Obecním
domě čp. 157, k účelu „zahrádka“;
2. na prodej ppč. 19 o výměře 65 m2 kú. Plavy panu AP, který je majitelem sousedních bytových domů čp. 20 a 148.
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