OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 20. září 2017
►upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů◄
usnesení č. 100/9/17
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky rozhodlo schválit rozpočtová opatření č. 5/2017, kterými se
- příjmy rozpočtu zvyšují o 734 730,20 Kč;
- výdaje rozpočtu zvyšují o 2 864 604 Kč a
- schodek rozpočtu je dorovnán přebytkem hospodaření loňského roku ve výši 2 129 874 Kč z položky 8 – financování.
usnesení č. 101/9/17
Zprávy výborů zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce po projednání
1. bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce přednesené jejich předsedy pp. Milanem
Hlouškem a Josefem Šourkem;
2. akceptuje návrh KV na osazení dopravních zábran na místní komunikaci „Smradlavicemi“, jelikož nejsou respektovány
dopravní značky „pro pěší a cyklisty“ a „zákaz vjezdu“;
3. ukládá starostce zajistit rekultivaci pozemku obce ppč. 1024/1 kú. Plavy, na jehož části je černá skládka, a následné opatření
k zamezení odkládání odpadu, který lze v obci odložit na místa k tomu určená.
usnesení č. 102/9/17
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo obce na základě změny legislativy rozhodlo schválit s účinností od 1.10.2017 nová Pravidla obce pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu upravená podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
usnesení č. 103/9/17
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 65/5/17 po projednání informací starostky
1. konstatuje, že ke zveřejněnému záměru na prodej pozemkových parcel č. 558, 559 a 560 kú. Haratice nebyla vznesena
žádná připomínka občanů;
2. ukládá starostce
2.1. po provedení vkladu darovací smlouvy, jejíž součástí byl geometrický plán č. 419-94/2005 pro rozdělení pozemků č.
239, 241/4, 241/5, 557 a 558 kú. Haratice, zajistit aktualizaci tohoto geometrického plánu a následně předložit na
jednání zastupitelstva návrh kupní ceny převáděných pozemků;
2.2. vypovědět paní XX nájemní smlouvu č. 20141, jejímž předmětem bylo užívání zahrádky na části ppč. 558 kú. Haratice,
a nabídnout jí pozemek náhradní.
usnesení č. 104/9/17
Sokolovna
Zastupitelstvo obce v návaznosti na přijatá usnesení po projednání podrobné zprávy Ing. Milana Hlouška
1. bere na vědomí
1.1. rozsah již provedených prací – profese elektroinstalace a plynofikace, a konstatuje, že práce probíhají v souladu se
schváleným harmonogramem;
1.2. rozsah bouracích a demontážních prací provedených svépomocí zaměstnanci technických služeb obce;
1.3. statický posudek ze dne 4.9.2017;
2. konstatuje, že i přes nedodržení sjednaného termínu kompletního vyklizení kotelny tělovýchovnou jednotou byly tyto práce
zorganizovány TDI tak, že nedošlo ke zpoždění prací, které jsou předmětem uzavřených Smluv o dílo, z důvodů ležících
na straně objednatele;
3. rozhodlo
3.1. na základě doporučení statika o změně umístění světel a rozvodů topení;
3.2. o rozsahu stavebních prací, které budou součástí 1.etapy rekonstrukce - úpravy vestibulu, chodby, šatny, sálu, jeviště,
kotelny a částečně přísálí;
4. ukládá
4.1. Ing. Hlouškovi zajistit podklady pro VZMR na stavební práce 1.etapa;
4.2. ukládá starostce
4.2.1. požádat techniky DS Krakonoš Vysoké n.Jizerou o konzultaci k plánovaným úpravám jeviště a technického
vybavení pro divadelní účely;
4.2.2. zjistit možnost opravy a renovace stávající opony;
4.2.3. svolat bez zbytečného odkladu na začátek října zasedání zastupitelstva nad rámec schváleného časového
harmonogramu k jedinému bodu „sokolovna“.
usnesení č. 105/9/17
Místní komunikace 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky, že oprava místních komunikací probíhá dle schváleného
harmonogramu, smlouva s dodavatelem byla řádně zveřejněna a TDI pro obec zajišťuje p. Václav Bittner.

usnesení č. 106/9/17
Bytový fond
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky
1. konstatuje, že
1.1. k dnešnímu dni nebyl byt č. 159/1 pronajat, jelikož žádný z uchazečů nesplňoval nebo neakceptoval podmínky
pronajímatele;
1.2. do konce měsíce září bude uvolněn byt č. 170/6;
2. rozhodlo
2.1. provést na základě předloženého návrhu stavební úpravy bytu č. 159/2 na byt bezbariérový;
2.2. přijmout nabídku fi Viadukt v.o.s. na nové etážové plynové topení /dosud elektrické přímotopy a krbová kamna/ a fi
Redoko s.r.o. na stavební úpravy koupelny;
3. ukládá starostce a správci obecního bytového fondu zajistit úpravy bytu č. 159/2 do konce tohoto roku.
usnesení č. 107/9/17
Kanalizace a ČOV
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky a místostarostky
1. bere na vědomí
1.1. provedení opravy havarijního stavu kanalizace v části Haratice;
1.2. převzetí projektové dokumentace na stavbu “Plavy – rozšíření veřejné kanalizace“ od dodavatele;
2. konstatuje, že jednání o umístění ČOV v Plavech jsou t.č. v útlumu;
3. ukládá
3.1. starostce zajistit závěrečné vyúčtování akce – dotace z LK dle smlouvy č. OLP/4555/2016;
3.2. místostarostce pro zdárné pokračování jednání o výstavbě ČOV vyžádat si na SČVK alespoň návrh či náčrt domečku
ČOV.
usnesení č. 108/9/17
Demolice Mlýnska
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 71/5/17po projednání informací starostky
1. bere na vědomí postup prací v lokalitě Mlýnska;
2. souhlasí s návrhem terénní úpravy neuspěchat a práce provádět max. ekonomicky výhodně.
usnesení č. 109/9/17
Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 72/5/17 po projednání informací místostarostky konstatuje, že světla byla
dodána začátkem září t.r. a montážní práce byly bezprostředně zahájeny.
usnesení č. 110/9/17
Pohledávky obce
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy místostarostky
1. bere na vědomí
1.1. evidované nedoplatky za odpady v celkové výši 51 677 Kč, z toho 4.446 za rok 2016 a 43 263 za rok 2017, a za stočné
ČOV Haratice ve výši 3 968 Kč;
1.2. soustavné nedodržování dohody o splátkách dluhu za nájemné dvěma dlužníky, kteří mají soudní platební rozkaz;
2. ukládá místostarostce urychleně zahájit razantnější způsob vymáhání pohledávek a na příštím jednání zastupitelstva
předložit doklad o výrazném snížení dlužných částek.
usnesení č. 111/9/17
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce po projednání zpráv ředitelek příspěvkových organizací obce, mateřské a základní školy, doplněné o
informace starostky
1. bere na vědomí
1.1. vizi základní školy „Vzděláváme se pro život“;
1.2. Protokol o kontrole a inspekční zprávu České školní inspekce o kontrole provedené v naší základní škole ve dnech
6.-8.6.2017;
1.3. zamítnutí žádosti o dotaci LK z programu č. 4.1. na nákup nářadí do tělocvičny;
1.4. oznámení o vyhlášení ředitelského volna v základní škole v pátek 29.9.2017;
1.5. plánovanou oslavu ke 140. výročí školy v Plavech dne 12.10.2017;
2. rozhodlo schválit
2.1. zvýšení příspěvku zřizovatele pro rok 2017 základní škole o již pravidelný příspěvek ve výši 1 tis. na pomůcky pro
každého žáka prvního ročníku, celkem 8 tis. Kč;
2.2. rozpočtová opatření, kterými se účelově vázané prostředky schváleného příspěvku zřizovatele základní škole pro rok
2017 ve výši
- 22 000 Kč převedou z projektu na přestavbu PC učebny na pořízení datového projektoru, promítacího plátna a
doplňků;
- 20 000 Kč převedou z vybavení ředitelny na revize a BOZP;
2.3. použití finančních prostředků ve výši 16 704 Kč z rezervního fondu mateřské školy na nákup a instalaci kalového
čerpadla.
usnesení č. 112/9/17
Zákaz podomního prodeje
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě návrhu starostky schválit Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na celém území obce Plavy.

usnesení č. 113/9/17
Poštovní služby
Zastupitelstvo obce po projednání informací České pošty s.p. o navrhované změně obsluhy v naší obci, konkrétně o zavedení
Pošty Partner, ukládá starostce vyžádat si na oblastním vedení ČP podrobné a doplňující informace, případně i osobní účast
manažera obvodu na příští jednání zastupitelstva.
usnesení č. 114/9/17
Strategický plán rozvoje obce
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 86/5/17 po projednání návrhu Strategického plánu rozvoje obce společností
Chytrá dotace s.r.o. konstatuje, že chyby nebyly zpracovatelem opraveny, a ukládá všem členům zastupitelstva provést
nejpozději do 12.10.2017 poslední korekci dokumentu.
usnesení č. 115/9/17
Personální záležitosti, VPP
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o aktuálním zajištění veřejně prospěšných prací uchazečů o zaměstnání
u Obce Plavy.
usnesení č. 116/9/17
Svaz místních samospráv ČR
Zastupitelstvo rozhodlo zplnomocnit starostu obce Zlatá Olešnice zastupováním obce Plavy na VI. Republikovém shromáždění
SMS ČR.
usnesení č. 117/9/17
Akce v obci
Zastupitelstvo bere na vědomí informace starostky o přípravě akcí, které obec pořádá do konce letošního roku.
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