OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 26. října 2016
►upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů◄
usnesení č. 79/8/16
Rozpočtová opatření č. 4/2016
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky rozhodlo schválit rozpočtová opatření č. 4/2016, kterými se rozpočet obce
pro rok 2016 zvyšuje na straně výdajů i příjmů o 406.385 Kč.
usnesení č. 80/8/16
Hospodaření obce za 1-9/2016, sdílené daně za 1-10/2016
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky bere bez připomínek na vědomí
1. hospodaření obce za období 1-9/2016 a konstatuje, že rozpočet je v příjmové části plněn na 105,3 % a ve výdajové části
čerpán na 89,6 %;
2. plnění sdílených daní za období 1-10/2016 ve srovnání se stejným účetním obdobím let 2013-2015 a konstatuje, že letošní
daňový výnos dosahuje za 10 měsíců 97,3% celoročního rozpočtovaného objemu.
usnesení č. 81/8/16
Hospodaření příspěvkových organizací obce za 1-9/2016
Zastupitelstvo obce po projednání zpráv ředitelek příspěvkových organizací bere bez připomínek na vědomí hospodaření
základní a mateřské školy za období 1-9/2016.
usnesení č. 82/8/16
Smlouvy
Zastupitelstvo obce
1. rozhodlo schválit v návaznosti na usnesení
1.1. č. 36/3/16 Kupní smlouvu č. 5740/ULB/2016, jejímž předmětem je odkoupení ppč. 258, ostatní plocha, ostatní
komunikace v kú. Plavy od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za odhadní cenu 25.500 Kč do
vlastnictví obce;
1.2. č. 51/5/16, bod 1. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/4555/2016 na
projektovou dokumentaci „Plavy - rozšíření veřejné kanalizace“ ve výši 329 tis. Kč;
1.3. č. 75/7/16 Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK s Libereckým krajem pro období let 2017 – 2019
č. OLP/4104/2016 při zachování výše příspěvku obce 90 Kč/obyvatel/rok;
2. zplnomocňuje starostku obce k podpisu všech smluv uvedených v bodu 1.;
3. ukládá starostce zajistit splnění podmínek daných Smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č.
OLP/4555/2016;
4. bere na vědomí informaci místostarostky o podpisu Smlouvy na dodávku elektřiny od ČEZ prodej s.r.o. na období 1.1.2017
– 31.12.2017.
usnesení č. 83/8/16
Bytové záležitosti - Stavební úpravy bytové jednotky č. 159/5
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 70/7/16 po projednání zprávy starostky
1. bere na vědomí
1.1. Souhlas Stavebního úřadu MěÚ Velké Hamry s provedením ohlášené stavby;
1.2. Protokol o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a konstatuje, že
1.2.1. na základě výzvy byly podány 3 nabídky v rozsahu 350 141 Kč – 461 087 Kč;
1.2.2. nejvýhodnější nabídku podala fi JISO Tanvald ve výši 350 141 Kč;
2. rozhodlo odsouhlasit
2.1. snížení rozsahu stavebních prací dle Dodatku k průvodní a technické zprávě ze dne 21.10.2016;
2.2. vyčlenění zařizovacích předmětů z předmětu zakázky a jejich zajištění obcí na základě aktuál. nabídky trhu;
3. ukládá starostce uzavřít smlouvu o dílo s fi JISO Tanvald na základě upraveného rozpočtu dle bodu 2. ve výši 276 615,77
Kč bez DPH.
usnesení č. 84/8/16
Nebytové prostory – garáž č. 61/3
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 71/7/16 po projednání zprávy místostarostky konstatuje, že opravy garáže byly
dokončeny a garáž lze pronajmout prvnímu zájemci.
usnesení č. 85/8/16
ČOV Plavy
Zastupitelstvo obce v návaznosti na předchozí projednané záležitosti související s plánovanou výstavbou čistírny odpadních
vod
1. bere na vědomí
1.1. informace investora o pozastavení přípravy projektu výstavby ČOV, jelikož stále nedošlo k dohodě s vlastníkem
pozemku č. 172/3 ohledně zemního uložení kanalizační stoky, což je pro celý projekt zásadní;
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1.2. konání výrobního výboru stavby ČOV v sídle společnosti SČVK ve Vratislavicích dne 14.11., kde zástupce obce potvrdí
místo pro výstavbu ČOV;
2. ukládá starostce svolat jednání za účasti rodiny pana Martínka, zástupců SČVK a členů zastupitelstva nejpozději do data
11.11., na kterém bude rozhodnuto o konečném umístění ČOV a starostce bude udělen mandát pro další jednání
s investorem.
usnesení č. 86/8/16
Kanalizace a DČOV
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí informace starostky
1.1. o zahájení průzkum.prací a inženýr.činnosti k akci „Projektová dokumentace–rozšíření veřejné kanalizace v Plavech“;
1.2. k výzvě č. 11/2016 Ministerstva životního prostředí pro výstavbu domovních čistíren odpadních vod /DCOV/
v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové
síti zakončené ČOV;
2. ukládá starostce zjistit podrobné informace a závazné ukazatele pro poskytnutí finanční podpory ze SFŽP;
3. vyslovuje obavu, že do vyřešení problému s umístěním čistírny odpadních vod nebude možné v části obce Plavy naplnit
závaznou strukturu odborného posudku, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci na DČOV.
usnesení č. 87/8/16
TJ – budova sokolovny
Zastupitelstvo obce po projednání ústní nabídky TJ Sokol Plavy na bezúplatný převod nemovitostí – objektu sokolovny čp. 140
se stpč. 1035 a ppč. 1036/4 kú. Plavy do vlastnictví Obce Plavy na společném jednání zastupitelstva obce se zástupci VV TJ
Sokol dne 19.10.2016
1. rozhodlo předběžně projevit vůli k bezúplatnému převodu těchto nemovitostí;
2. převod nemovitostí podmiňuje vyklizením stavebního a ostatního odpadu a poškozeného vybavení;
3. konstatuje, že vlastní rozhodnutí bude vydáno na základě písemné nabídky odsouhl. valnou hromadou TJ Sokol Plavy.
usnesení č. 88/8/16
Pozemky
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že části ppč. 438/1 a 469/1 kú. Plavy /před garážemi u Práchovny/ nebudou nyní předmětem
nabídky k pronájmu.
usnesení č. 89/8/16
Systém náležité péče o dřevo
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit Systém náležité péče jako povinný dokument hospodářského subjektu uvádějícího poprvé
na vnitřní trh Evropské unie dřevo vytěžené mimo les na pozemcích Obce Plavy předložený starostkou obce.
usnesení č. 90/8/16
Dílčí audit
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis Odboru kontroly Krajského úřadu LK o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
Obce Plavy za rok 2016 s výsledkem bez závad.
usnesení č. 91/8/16
Enviro – ZVA
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky ukládá starostce předložit na Státní fond životního prostředí ČR veškeré
dokumenty nezbytné k závěrečnému vyhodnocení akce, zajistit zpracování provozní ztráty projektu a zaktualizovat Roční plán
následné činnosti školního enviro centra /viz přílohy/.
usnesení č. 92/8/16
FZÚB 2016
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu starostky o čerpání půjček FZÚB schválených v roce 2016.
usnesení č. 93/8/16
Finanční podpora z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly obce pro poskytování finančních darů z rozpočtu obce rozhodlo vyhovět žádosti a
poskytnout dotaci TJ Sokol Plavy na celoroční provoz a činnost dětského kroužku ve výši 24 tis.Kč.
usnesení č. 94/8/16
Demolice nemovitostí Mlýnska
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky, že demolice obecních objektů v lokalitě Mlýnska se odkládá na rok
2017.
usnesení č. 95/8/16
Mikroregion Tanvaldsko
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky o činnosti Mikroregionu Tanvaldsko.
usnesení č. 96/8/16
Akce do konce roku 2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o akcích pořádaných obcí do konce roku 2016.
Věra Mužíčková
starostka obce

v.r.

Renata Šťastná
místostarosta

v.r.
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