OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 19. dubna 2017
usnesení č. 35/3/17
Sokolovna
Zastupitelstvo obce
1. konstatuje, že z důvodu již provedených stavebních úprav sokolovny vlastníkem TJ Sokol Plavy /výměna střešní
krytiny, plynofikace objektu a částečná výměna oken/ nesplní obec požadovaná kritéria poskytovatele dotace
v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru a jiná
varianta výhodného spolufinancování není v současnosti vedení obce známa;
2. v návaznosti na usnesení č. 25/2/17 po projednání zprávy starostky, námětů členů zastupitelstva a ředitelky
základní školy s ohledem na vyhlášené dotační programy a finanční možnosti obce rozhodlo
2.1. rozdělit modernizaci sokolovny na několik etap, přičemž v letech 2017 – 2018 budou realizovány 1. a 2. etapa
spočívající v rekonstrukci interiéru 1. NP budovy;
2.2. schválit podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, konkrétně z programu
č. 2.1. – Program obnovy venkova na Modernizaci sokolovny v Plavech – 1.etapa, výše dotace 300 tis.Kč,
spolufinancování obce ve výši 700 tis.Kč;
č. 4.1. – Program volnočasových aktivit na Nákup nářadí do tělocvičny, výše dotace 50 tis.Kč,
spolufinancování obce ve výši 25 tis.Kč;
3. prohlašuje, že obec má vyčleněny finanční prostředky na vlastní podíl žadatele o dotaci;
4. ukládá všem členům zastupitelstva sledovat aktuální i připravované dotační tituly, národní i evropské, které by bylo
možné aplikovat na modernizaci sokolovny, jelikož náklady na celkovou rekonstrukci jsou nad finanční možnosti
obce;
/viz přílohy/.
usnesení č. 36/3/17
ČOV Plavy
Zastupitelstvo obce po projednání informace starostky
1. s potěšením konstatuje, že došlo k dohodě s vlastníkem ppč. 172/3 a 174/1 kú. Plavy o umístění nové ČOV v
Plavech;
2. ukládá starostce na příštím jednání zastupitelstva předložit podrobnou zprávu, která bude mj. obsahovat ústně
sdělené podmínky vlastníka pozemků.
usnesení č. 37/3/17
Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy předsedy finančního výboru
1. rozhodlo
1.1. přehodnotit svůj původní záměr provést celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení v obou částech obce
z důvodu nevýhodných dotačních podmínek pro obec;
1.2. pokračovat v započaté postupné výměně výbojkových svítidel jako ekonomicky méně náročné variantě;
2. ukládá místostarostce předložit na příští jednání zastupitelstva cenovou kalkulaci výměny svítidel pro letošní rok.

Věra Mužíčková
starostka obce

Renata Šťastná
místostarosta
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