OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 7. prosince 2016
►upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů◄
usnesení č. 97/9/16
Rozpočtová opatření č. 5/2016
Zastupitelstvo obce rozhodlo
1. schválit rozpočtová opatření č.5/2016, kterými se vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2016 zvyšuje o částku 782 158 Kč;
2. zplnomocnit starostku obce k přijetí rozpočtových opatření č. 6/2016.
usnesení č. 98/9/16
Výhled hospodaření obce a PO do konce roku 2016
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky v návaznosti na usnesení č. 80+81/8/16
1. bere na vědomí předpoklad hospodaření obce a základní a mateřské školy do konce roku 2016;
2. konstatuje, že
2.1. výdaje obce budou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými opatřeními, v příjmové části lze
očekávat zvýšení sdílených daní oproti rozpočtu a celkově bude obec i v letošním roce hospodařit s přebytkem;
2.2. hospodaření obou škol je v souladu se schváleným příspěvkem obce.
usnesení č. 99/9/16
Finanční podpora z rozpočtu obce, dary a dotace
Zastupitelstvo obce v souladu s Pravidly obce pro poskytování finančních darů z rozpočtu obce
1. bere na vědomí informace starostky o poskytnutí
1.1. finančního daru z Fondu starostky obce pro rok 2016
FSO/09/2016 Severočeskému svazu olympioniků na ocenění význam. olympioniků - jubilantů ve výši 5 tis.Kč;
FSO/10/2016 ZO ČSV Velké Hamry na činnost oddílu Včelaříci ve výši 2 tis.Kč;
1.2. podpory Jedličkovu ústavu Liberec objednáním novoročenek 2017 z dílny klientů ústavu v celkové výši 6 tis.Kč;
2. rozhodlo vyhovět žádosti
2.1. Nemocnice Jablonec nad Nisou a poskytnout jí dotaci ve výši 10tis.Kč na humanizaci lůžkové části oddělení pediatrie;
2.2. TJ Sokol Plavy a umožnit jí čerpání části schválené dotace usnesením č. 93/8/16 na provoz a činnost dětského kroužku
až v roce 2017, konkr. na nákup trampolíny a odrazového můstku.
usnesení č. 100/9/16
Dotace a granty z Libereckého kraje 2016, závěrečné vyhodnocení akcí
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky a v návaznosti k již přijatým usnesením v letošním roce konstatuje, že
1. dotace na „Opravu střechy hasičské zbrojnice Haratice“ a na „Nákup nových zásahových obleků pro jednotku PO“ byly obci
100% předfinancovány a podaná ZVA byla poskytovatelem dotace schválena;
2. podané ZVA na dotaci „Zateplení objektu Základní školy Plavy“ bylo poskytovatelem dotace schváleno a celou dotaci 300tis.Kč
obec obdrží do konce roku 2016;
3. investiční dotace na akci „Plavy - rozšíření veřejné kanalizace 2016-2017“ byla obci předfinancována ve výši 90%, čerpána
bude v roce 2017, průběžná zpráva k dotaci bude podána v termínu leden 2017;
4. dotace na „Nákup radiostanic“ nebude po dohodě s velitelem JPO čerpána, jelikož výše podpory není adekvátní potřebám
jednotky;
5. povinná publicita k dotacím byla dodržena, zveřejněna a je dokladovatelná.
usnesení č. 101/9/16
Odpady - pohledávky, osvobození
Zastupitelstvo obce po projednání bere bez připomínek na vědomí zprávu místostarostky o
1. osvobození 49 občanů od místního poplatku podle článku 6, odst. 2, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.1/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
2. pohledávkách „za odpady“ k datu 7.12.2016 v celkové výši 18.656 Kč.
usnesení č. 102/9/16
Zpráva výborů zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
1. usnesení finančního výboru č. FV/04/16 ze dne 21.11.2016 a č. FV/05/16 ze dne 5.12.2016 předložené předsedou Ing.
Milanem Hlouškem;
2. zprávu kontrolního výboru ze dne 18.10.2016 předloženou předsedou p. Josefem Šourkem;
3. zprávu výboru SPOZ o činnosti za rok 2016 předloženou předsedkyní Miroslavou Královou.
usnesení č. 103/9/16
Rozpočet obce na rok 2017
Zastupitelstvo obce
1. po podrobném projednání podkladů rozhodlo schválit vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 ve výši 13.551,7 tis.Kč v úplném
znění návrhu předloženém starostkou obce;

2.

konstatuje, že návrh rozpočtu
2.1. byl řádně zveřejněn po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, tj. 21.11. – 7.12.2016 a k návrhu nebyla podána žádná
připomínka občanů;
2.2. byl projednán finančním výborem zastupitelstva obce dne 21.11.2016 a doporučen zastupitelstvu ke schválení.

usnesení č. 104/9/16
Místní poplatek za odpady 2017
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí podrobnou kalkulaci vývoje nákladů na likvidaci komunálního odpadu od roku 2004 vč. návrhu výše poplatku
na rok 2017 zpracovaný starostkou obce;
2. rozhodlo pro rok 2017 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů nezvyšovat, tj. zachovat výši 456,- Kč/osoba/rok;
3. konstatuje, že kalkulace nákladů na likvidaci odpadu byla projednána finančním výborem zastupitelstva obce dne 5.12.2016
a výše poplatku 456 Kč byla doporučena zastupitelstvu ke schválení.
usnesení č. 105/9/16
Fond na zlepšení úrovně bydlení 2017
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí zprávu starostky o hospodaření FZÚB v roce 2016 a odhad rozpočtu FZÚB na rok 2017;
2. konstatuje, že všechny splátky zápůjček z FZÚB jsou hrazeny dle splátkového kalendáře;
3. rozhodlo schválit
3.1. vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček v roce 2017;
3.2. převod čerpání schválených zápůjček z roku 2016 na rok 2017 pro žadatele Ing. Milana Hlouška a p. Radka Brezara;
4. ukládá starostce zrealizovat výběrové řízení tak, aby o výběru uchazečů rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání v květnu
2017.
usnesení č. 106/9/16
Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky v návaznosti na usnesení č. 61/3/15 ze dne 13.5.2015, kterým byla schválena
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. V-152/2015, v souladu s Cenovým výměrem č. 1/2015, kterým se
stanovují finanční náhrady věcných břemen na pozemcích obce Plavy, a na základě předloženého geometrického plánu č. 649151224/2015 rozhodlo schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S-170/2017/Gre mezi obcí Plavy jako
povinnou z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty s.o. Praha jako oprávněnou z věcného břemene, jejímž
předmětem je umístění kabelového vedení pro sdělovací a zabezpečovací techniku podél dráhy do části pozemků obce č. 62, č.
996, č. 1029 a č. 1031/2 kú. Plavy za jednorázovou finanční náhradu v celkové výši 31.950 Kč + DPH 21%.
usnesení č. 107/9/16
Záměr na prodej pozemků
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 159/9/15 ze dne 16.12.2015 po projednání žádosti Lesů ČR s.p. rozhodlo
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat záměr na prodej pozemkových
parcel v kú. Plavy pod korytem vodního toku Prorubský potok po zaměření geometrickým plánem č. 606-2092/2009 :
- ppč. 104/2, druh pozemku vodní plocha, o výměře 10 m 2 odměřené z původní ppč. 104,
- ppč. 470/4, druh pozemku vodní plocha, o výměře 84 m 2 odměřené z původní ppč. 470/1
žadateli Lesy České republiky, státní podnik, za smluvní cenu v celkové výši 5.640 Kč.
usnesení č. 108/9/16
Školní Enviro centrum Plavy
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 91/8/16 po projednání zprávy starostky
1. bere na vědomí zpracování dokumentů dle požadavku poskytovatele dotace - Závěrečné monitorovací zprávy /ZVA/,
provozní ztráty projektu, aktualizovaného Plánu následné činnosti pro rok 2017 a dalších vč. systému BeneFill;
2. konstatuje schválení ZVA Státním fondem životního prostředí ČR.
usnesení č. 109/9/16
Budova internátu a sokolovny
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí tyto informace starostky :
1. internát – počátkem roku 2017 bude o.p.s. Tradice a inovace žádat o dotaci z Norských fondů na obcí schválený projekt
k oživení významné historické budovy, ke kterému byla o.p.s. založena;
2. sokolovna – rozhodnutí o bezúplatném převodu budovy do vlastnictví obce se odkládá na rok 2017, jelikož TJ Sokol
nepředložila na jednání zastupitelstva požadované dokumenty.
usnesení č. 110/9/16
Koupě nového OA
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu předsedy finančního výboru Ing. Hlouška
1. rozhodlo
1.1. využít výhodné aktuální nabídky autocentra BUPI a zakoupit pro obec nový osobní automobil KIA Venga, které bude
jako služební vozidlo vyhrazeno pro starostku obce, v celkové max výši 353 tis.Kč ještě v roce 2016;
1.2. ojeté vozidla Škoda Fabia z roku 2004 ponechat i nadále v majetku obce pro potřebu obecního úřadu a technických
služeb;
2. ukládá starostce operativně upravit rozpočtová opatření č. 6/2016 a č. 1/2017, jelikož nákup vozidla byl schválen v rozpočtu
obce pro rok 2017.

usnesení č. 111/9/16
Pozemek č. 320 kú Plavy
Zastupitelstvo obce zvažuje možnost odkoupení ppč. 320 v kú Plavy do vlastnictví obce Plavy a zplnomocňuje starostku a
předsedu finančního výboru Ing. Hlouška k projednání nabídky obce s majitelem pozemku.
usnesení č. 112/9/16
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce rozhodlo
1. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a nařízením vlády č . 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanovit s účinností od 1.1.2017 měsíční odměny
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva následovně : předsedovi finančního výboru 1200 Kč, předsedovi
kontrolního výboru 600 Kč, předsedkyni výboru SPOZ 1000 Kč, členům výboru 450 Kč a členům zastupitelstva obce bez
dalších funkcí 380 Kč;
2. poskytnout peněžité dary starostce a místostarostce ve výši jedné jejich měsíční odměny za plnění úkolů nad rámec svých
funkčních povinností v roce 2016.
usnesení č. 113/9/16
Termíny jednání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2017
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit časový plán jednání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2017 v termínech 22.února, 29.března,
10.května a 28.června od 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Plavech.
usnesení č. 114/9/16
Provoz služeb v obci na konci roku 2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. zveřejněné informace starostky k provozu služeb v obci na konci roku 2016 vč. havarijních čísel a pohotovostních služeb;
2. vánoční prázdniny v obou školách a souhlas zákonných zástupců dětí s uzavřením MŠ.
usnesení č. 115/9/16
Rallye Bohemia 2017
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky souhlasí s vedením rychlostní zkoušky při tradičních automobilových
závodech Rally Bohemia 2017 po místní komunikaci v Haraticích.
usnesení č. 116/9/16
Sdružení místních samospráv
Zastupitelstvo obce po projednání důvodové zprávy starostky
1. rozhodlo schválit přistoupení obce Plavy do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 48 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a č. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR /viz přílohy/;
2. ukládá starostce zaslat přihlášku na formuláři SMS spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení.
usnesení č. 117/9/16
Knihovník LK roku 2016
Zastupitelstvo obce s potěšením bere na vědomí informace starostky o významném ocenění naší paní knihovnice Mgr. Liškové
Knihovnicí Libereckého kraje za rok 2016.
usnesení č. 118/9/16
Mikroregion Tanvaldsko
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky o činnosti Mikroregionu Tanvaldsko.

Věra Mužíčková v.r.
starostka obce

Renata Šťastná v.r.
místostarosta

