OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 6. prosince 2017

usnesení č. 142/14/17
Rozpočtová opatření č. 7/2017
Zastupitelstvo obce rozhodlo
1. schválit rozpočtová opatření č.7/2017, kterými se příjmy i výdaje rozpočtu obce pro rok 2017 zvyšují o částku 540 075,38 Kč;
2. zplnomocnit starostku obce k přijetí rozpočtových opatření č. 8/2017.
usnesení č. 143/14/17
Finanční podpora z rozpočtu obce, dary a dotace
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí informace starostky
1.1. o poskytnutí finančního daru v souladu s Pravidly obce pro poskytování finančních darů z rozpočtu obce z Fondu
starostky obce pro rok 2017 OPS Jizerky pro vás ve výši 5 tis. Kč na zimní údržbu běžeckých tratí Štěpánka – Jizerka,
číslo smlouvy FSO/10/2017;
1.2. o ústní dohodě s TJ Sokol Plavy, že TJ nebude v roce 2017 podávat žádost o dotaci na činnost organizace vzhledem
k převzetí sokolovny obcí a zahájením nákladné rekonstrukce z rozpočtu obce;
2. rozhodlo nad rámec PPFP poskytnout příspěvkovým organizacím Libereckého kraje mimořádné finanční dary à 3 tis Kč
v celkové výši 12 tis. Kč: Dětskému domovu v Jablonci nad Nisou, Dětskému domovu v Semilech, Centru denních služeb
v Jablonci nad Nisou a Jedličkovu ústavu v Liberci.
usnesení č. 144/14/17
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 6.12.2017 v celkové výši 14 006 Kč.
usnesení č. 145/14/17
Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu finančního výboru zastupitelstva obce přednesenou předsedou Ing.
Milanem Hlouškem.
usnesení č. 146/14/17
Rozpočet obce na rok 2018
Zastupitelstvo obce
1. po podrobném projednání podkladů rozhodlo schválit rozpočet obce na rok 2018 ve výši 13.551,7 tis.Kč v úplném znění
návrhu předloženém starostkou obce;
2. konstatuje, že návrh rozpočtu byl
2.1. řádně zveřejněn po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, tj. 21.11. – 6.12.2017 a v zákonem stanoveném formátu a
k návrhu nebyla podána žádná připomínka občanů;
2.2. projednán finančním výborem zastupitelstva obce dne 04.12.2017 a doporučen zastupitelstvu ke schválení.
usnesení č. 147/14/17
Odpady 2018 – OZV, ceník, náklady
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky
1.
bere na vědomí
1.1. podrobný rozpis neustále se zvyšujících nákladů na likvidaci komunálního odpadu v období 2008-2016 s výhledem do
konce roku 2017;
1.2. ceník Severočeských komunálních služeb s.r.o. za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu vč. 2x
ambulantního odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení platný od 1.1.2018;
1.3. nový systém evidence plateb za odpady od roku 2018;
2. rozhodlo schválit
2.1. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů;
2.2. Ceník č. 1/2017 za prodej pytlů na směsný komunální odpad o objemu 110 litrů na rok 2018;
3. konstatuje, že
3.1. kalkulace nákladů na likvidaci odpadu byla projednána finančním výborem zastupitelstva obce dne 4.12.2017 a zvýšení
poplatku na 500 Kč bylo doporučeno ke schválení zastupitelstvu;
3.2. i přes dlouhodobá úsporná opatření vedoucí k minimalizaci směsného odpadu a zvýšení poplatku na 500Kč bude obec
v roce 2018 doplácet na odpadové hospodářství 100tis.Kč.
usnesení č. 148/14/17
Stočné ČOV Haratice 2018
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky na základě předložené kalkulace a doporučení finančního výboru rozhodlo
pro rok 2018 zachovat stávající stočné ČOV Haratice ve výši 30 Kč/m 3 .

usnesení č. 149/14/17
Fond na zlepšení úrovně bydlení 2018
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí zprávu starostky o hospodaření FZÚB v roce 2017 a odhad rozpočtu FZÚB na rok 2018;
2. konstatuje, že všechny splátky zápůjček z FZÚB jsou hrazeny dle splátkového kalendáře;
3. rozhodlo schválit vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček v roce 2018;
4. ukládá starostce zrealizovat výběrové řízení tak, aby o výběru uchazečů rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání v květnu
2018.
usnesení č. 150/14/17
Pozemkové záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky
1. rozhodlo schválit
1.1. v návaznosti na usnesení č.124/11/17 vydání záměru na prodej části ppč. 210/1 kú. Plavy – nezpevněné části pozemku
mezi domy čp. 144 a 145 Plavy;
1.2. prodej pozemků ppč. 558 o výměře 612 m2, ppč. 559 o výměře 245 m2 a ppč. 560 o výměře 165 m2 v kú Haratice na
základě vydaného záměru usnesením č.65/5/17 manželům xxxxxxxxx za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 310
Kč/m2;
1.3. podání žádosti na Státní pozemkový úřad o převod ppč. 218 kú. Plavy do vlastnictví obce Plavy;
1.4. vyhovět žádosti Kredit Centra s.r.o. o možnosti úplatného zřízení věcného břemene pro zemní vedení el.kabelu po ppč.
959 kú. Plavy, v lokalitě Mlýnska, dle cenového výměru 1/2015;
2. ukládá starostce zajistit zaměření školní zahrady u základní školy v Plavech a hranici ppč. 260 kú. Plavy.
usnesení č. 151/14/17
Sokolovna
Zastupitelstvo obce po projednání
1. bere na vědomí
1.1. informace Ing. Hlouška o rozsahu provedených prací dodavatelsky a svépomocí zaměstnanci technických služeb obce
od posledního jednání zastupitelstva a konstatuje, že práce v sokolovně probíhají v souladu se schváleným
harmonogramem;
1.2. celkové náklady vynaložené na rekonstrukci sokolovny v letošním roce a rozpočet nákladů na rekonstrukci, vybavení a
energie pro rok 2018 zpracované starostkou obce;
2. rozhodlo
2.1. o bezprostřední návaznosti 2.etapy rekonstrukce a rozsahu stavebních prací;
2.2. jmenovat Ing. Milana Hlouška technickým dozorem investora a koordinátorem všech prací II. etapy rekonstrukce;
3. ukládá starostce a Ing. Hlouškovi
3.1. zahájit bez zbytečného odkladu přípravu 2.etapy rekonstrukce, tj. zajistit stavební dokumentaci, rozpočet a výkaz výměr
a další podklady pro VZMR a bezprostředně poté zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele v obdobném rozsahu jako
1.etapu;
3.2. svolat do konce ledna 2018 zasedání zastupitelstva nad rámec schváleného časového harmonogramu k jedinému bodu
„sokolovna“;
3.3. informovat ředitelku základní školy o pokračování rekonstrukce, případně pomoci škole se zajištěním náhradních
prostorů pro výuku tělesné výchovy do konce března 2018.
usnesení č. 152/14/17
Internát – Banka řemesel
Zastupitelstvo obce po projednání informací ředitelky o.p.s. ak.mal. Šabókové
1. bere na vědomí, že žádost o podporu projektu „Banka řemesel“ splnila podmínky věcného hodnocení Integrovaného
regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4., kolové výzvy č. 57;
2. vyslovuje poděkování ak.mal. Šabókové za zpracování žádosti a zajištění všech nezbytných podkladů k žádosti.
usnesení č. 153/14/17
Dodatek ke smlouvě - LK
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého
kraje č. OLP/4555/2016 na projekt „Plavy-rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace“, jehož předmětem je
prodloužení ukončení projektu do 30.11.2018.
usnesení č. 154/14/17
Sdílené daně 2015-2017
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky bere bez připomínek na vědomí plnění sdílených daní za období 1-10/2017
ve srovnání se stejným účetním obdobím let 2015 a 2016.
usnesení č. 155/14/17
Odměny uvolněným členům zastupitelstva
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout peněžitý dar starostce a místostarostce ve výši jedné měsíční odměny za činnost a
aktivity nad rámec jejich funkčních povinností v roce 2017.
usnesení č. 156/14/17
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce
1. rozhodlo schválit sponzorské dary poskytnuté mateřské škole Plavy, příspěvkové organizaci v roce 2017 v celkové výši 24 500
Kč;
2. bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ o uzavření mateřské školy v období 27.12.- 29.12.2017 vč. souhlasů rodičů.

usnesení č. 157/14/17
Plán jednání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2018
Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit časový plán jednání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2018 v termínech 21.února, 28.března,
16.května a 27.června od 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Plavech.
usnesení č. 158/14/17
Další organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky bere na vědomí :
1. Plán zimní údržby 2017-2018;
2. Plán inventur pro rok 2017;
3. Provoz služeb v obci na konci roku 2017;
4. Dohodu o vytvoření 2 pracovních příležitostí v rámci VPP č. JNA-VZ-37/2017 uzavřenou s Úřadem práce ČR;
5. Organizaci volby prezidenta 2018;
6. Protokol o tematické kontrole z HZS LK ze dne 22.11.2017.

Věra Mužíčková
starostka obce

v.r.

Renata Šťastná
místostarosta

v.r.

