
   9/  Usnesení z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice  
     ze dne 26. listopadu 2014 : 
 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 1. řádného zasedání ZO.  

Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
Usnesení č. 1 bylo schváleno.  

 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z  ustavujícího zasedání ZO ze dne  

6. listopadu 2014. 
Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
Usnesení č. 2 bylo schváleno.  

 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu 1. řádného zasedání ZO : p. Petr Hanold  a 

p. MUDr. Marek Koutný. 
Výsledek hlasování : Pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0.  
Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 
 
- ad 4/  Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
             č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
             kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření  
             v libovolném rozsahu. Bylo schváleno.  
 Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém 

opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou. 

 Starostka bude rozpočtová opatření předkládat písemnou formou na vědomí 
zastupitelstvu obce a číslovat je. Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

  
 
 
- ad 5/  ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2014 ze dne 3. 11. 2014, 

které bylo provedeno v kompetenci starosty obce a má šedesátjedna 
rozpočtových změn. Rozpočtové opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
ZO vzalo na vědomí. 

   
 
- ad 6/  ZO schválilo záměr prodeje pozemku parc. č 527/27. 

Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
Usnesení č. 6 bylo schváleno.  

  
 
- ad 7.1/  ZO schválilo Dodatek - aktualizaci Programu obnovy venkova obce 

Lásenice pro rok 2015. 
Výsledek hlasování : Pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0.  
Usnesení č. 7.1 bylo schváleno.  

 
      



- ad 7.2/ ZO schválilo podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2015 na úhradu úroků 
z úvěru od ČS na akci „ Bytový dům č.p. 78 s byty pro příjmově vymezené 
osoby“ a žádost o dotaci na akci : „Rekonstrukce sociálního zařízení 
kulturního domu v Lásenici“. ZO pověřilo místostarostu obce podáním 
žádostí o dotace. Výsledek hlasování : Pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0.  

               Usnesení č. 7.2 bylo schváleno.  
 
 
 
- ad 7.3/ ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci u MAS Třeboňsko na cvičební 

seniorské prvky na dětské hřiště. 
 

ZO schválilo podání žádosti z programu VISK3 a pověřilo starostku 
podáním žádosti. 

               Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
               Usnesení č. 7.3 bylo schváleno.  
  
 

 
- ad 7.4/ ZO bere na vědomí informaci o již učiněných krocích ve věci vyřešení 

problematické křižovatky před prodejnou Jednoty. 
 
 
 

- ad 8.1/ ZO schválilo zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 31/, 35/1, 1525/3,   
                1558 a stp. č. 88 pro O2 Czech republik, a.s. a pověřilo starostku podpisem 

smlouvy. 
                 Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

               Usnesení č. 8.1 bylo schváleno.  
 
 
 
- ad 8.2/ ZO schválilo nový Krizový štáb obce Lásenice. 
              Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
              Usnesení č. 8.2 bylo schváleno. 
 
 
 
- ad 8.3/ ZO bere na vědomí potřebu aktualizace Povodňového plánu obce Lásenice. 

 
 
 

- ad 8.4/ ZO bere na vědomí informaci o sestavování návrhu rozpočtu na rok 2015 a 
rozpočtového výhledu na další 3 roky. 

 
 
 
 
 
 



- ad 8.5/ ZO schválilo inventarizační komisi a Plán inventur pro provedení 
inventarizace k 31. 12. 2014. 

               Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
               Usnesení č. 8.5 bylo schváleno.  
 
 
 
- ad 8.6/ ZO schválilo pro rok 2015 stávající výši místních poplatků dle platné Obecně 

závazné vyhlášky obce Lásenice. 
               Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
               Usnesení č. 8.6 bylo schváleno.  
 
 
  
- ad 8.7/ ZO pověřilo starostku obce paní Evu Jelínkovou k zastupování na jednáních 

DSO Vodovod Hamr. 
Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
Usnesení č. 8.7 bylo schváleno.  

 
 
    
- ad 8.8/ ZO schválilo příspěvek na Vánoce ve výši Kč 200,- pro jednoho seniora 

s trvalým pobytem v Lásenici. 
               Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
               Usnesení č. 8.8 bylo schváleno.  
 
 
 
- ad 8.9/ ZO bere na vědomí plánované kulturní akce, které se budou konat v prosinci 

2014. 
 
 
 
- ad 8.10/ ZO schválilo koupi 70 ks židlí ve výši Kč 25 000,- od pan Jindřicha 

Jeřábka. 
                  Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
                  Usnesení č. 8.10 bylo schváleno.  
 
 
- ad 8.11/ ZO bere na vědomí žádost starostky obce o včasné nahlášení nedostatků 

a poruch v okolí svého bydliště. 
 
 


