
   11/  Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 2. září 2015 : 
 
      
  - ad 1/  ZO schválilo program 10. řádného zasedání ZO. 
 
  - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 5. 8. 2015.  
 
  - ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 10. řádného zasedání : p. František 

Pfauser a  p. Jan Brožko. 
 
  - ad 4/  ZO se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č. 7, které má 22 rozpočtových 

změn a bylo schváleno v kompetenci starostky obce. 
  
  - ad 5/  ZO vzalo na vědomí informaci o provedených opravách autobusových 

zastávek v obci a informaci o plánovém pořízení projektu na venkovní 
úpravy zdiva kaple. 

                
  - ad 6.1/ ZO schválilo prodej nově vzniklého pozemku p.č. 55/10 o rozloze 124 m2  

za cenu 12 400,- Kč jedinému zájemci paní MUDr. Dagmar Dotřelové, 
                 Jeřábkova 1457/4, Praha 4. 
   
  - ad 6.2/ ZO vzalo na vědomí informaci o podané žádosti o koupi části pozemku 
                p.č. 1564/5. 
 
  - ad 6.3/ ZO schválilo záměr prodeje jednoosého závěsného fekálního vozu „Bauer“  
                 o objemu 1,7 m3 za odhadní cenu. 

  
- ad 7.1/  ZO souhlasí s podáním výpovědi z nájmu obecní restaurace panu 

Jindřichu Jeřábkovi dle platné nájemní smlouvy ze dne 15. 1. 2002. 
 
- ad 7.2/  ZO vzalo na vědomí návrh dohody na užívání obecních rybníků  
               SDH Lásenice. 

 
- ad 8/  ZO vzalo na vědomí informace o probíhajících přípravách na akci „Odhalení 

památníku podplukovníkovi Janu Pondymu“. 
 
- ad 9/   ZO souhlasí a povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí podle § 23 odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, do 
počtu 4 dětí, tj. navýšení počtu na 28 dětí, v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání v platném znění, v běžné třídě 
mateřské školy. 

             ZO schválilo výši poplatků vybíraných v MŠ Lásenice ve výši 300,- Kč –  za 
dítě s celodenní docházkou, 250,- Kč – za dítě s polodenní docházkou, 
100,- Kč – za dítě, které v daném měsíci nedocházelo do MŠ. Z těchto 
poplatků již nebudou poskytovány žádné slevy. 

 
- ad 10.1/ ZO souhlasí s postoupením Stížnosti p. Mileny Pelikánové na 

přestupkovou agendu Města Jindřichův Hradec.  
 



- ad 10.2/ ZO souhlasí s vyplacením pětiměsíčního odstupného zaměstnankyni 
obce při rozvázání pracovního poměru dohodou, po nástupu do 
zaměstnání po rodičovské dovolené. 

 
 ZO souhlasí, aby byl ukončen provoz obecní ubytovny v č.p. 170 ke dni  
                 1. 12. 2015. Ubytovna byla v roce 2015 téměř nevyužívaná. 
  
- ad 10.3/ ZO vzalo na vědomí revizní zprávu o provedené revizi knih v Obecní 

knihovně Lásenice. 
 
- ad 10.4/  ZO vzalo na vědomí zprávu o vstupu na nemovitost v souvislosti 

s realizací stavby “Lásenice, Frank Karel-kabel NN“, p.č.1525/3 a  
                 PK 1178/1. 
 
- ad 10.5/  ZO schválilo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.12124440, 

jedná se o připojení z napěťové hladiny NN k ČOV, smlouva je součástí 
projektu na výstavbu ČOV a kanalizace Lásenice. 

 
-ad 10.6/  ZO souhlasí s finanční podporou ve výši 4.000,- Kč na  Hubertovu jízdu 

pořádanou panem Stanislavem Beránkem z č.p. 40. 
 


