
9/  Usnesení z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
     ze dne 30. října 2015 : 
      
  - ad 1/  ZO schválilo program 12. řádného zasedání ZO. 
 
  - ad 2/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 12. řádného zasedání : p. Jan Brožko 
               a p. Petr Hanold. 
 
  - ad 3/  ZO vzalo na vědomí vyrozumění z Ministerstva zemědělství z útvaru Odboru 

vodovodů a kanalizací ze dne 13. 10. 2015 o tom, že obec byla  
               vyzvána k předložení dalších dokumentů k žádosti o dotaci na „Dostavbu 

kanalizace a výstavbu ČOV Lásenice“ ze dne 14. 8. 2015. 
  
  - ad 4/  ZO na základě předložených nabídek na zadání veřejné zakázky malého  
               rozsahu na zajištění zadavatelské činnosti na akci : „Dostavba kanalizace  
               a výstavba ČOV Lásenice“ rozhodlo, že nabídkou, která nejlépe splňuje 
               jediné hodnotící kritérium – nabídková cena, je nabídka uchazeče : 
               Společnost GARANTA CZ a.s. České Budějovice za celkovou cenu :  
               89 540,-- Kč.   
              
  - ad 5/  ZO na základě předložených nabídek na zadání veřejné zakázky malého  
               rozsahu na zajištění inženýrské činnosti na výkon technického dozoru  
               investora nad realizací stavby autorizovanou osobou a koordinátora BOZP 
               stavby „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“ rozhodlo, že  
               nabídkou, která nejlépe splňuje jediné hodnotící kritérium – nabídková  
               cena, je nabídka uchazeče : RH-INPROJEKT s.r.o., stavebně inženýrská 
               a projektová kancelář, Žíteč 90, 378 06 Chlum u Třeboně, za celkovou  
               cenu: 498 000,-- Kč.   
 

- ad 6/  ZO schválilo záměr prodeje částí obecních pozemků p.č. 676/6 díl „b“ 
             o výměře 82,-- m2 ostatní plocha a p.č. PK 676 o výměře 101,-- m2 

zahrada. 
 
- ad 7/   ZO schválilo „Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupkové  
             agendy“. S účinností od 1. 1. 2016 se čl. III. Úhrada nákladů nahrazuje 

tímto novým zněním :  
             „Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Lásenice 

zavazuje uhradit ze svého rozpočtu městu Jindřichův Hradec dohodnutou 
paušální částku 1.200,-- Kč za každý došlý (oznámený) přestupek. Město 
Jindřichův Hradec vystaví vždy k 31. 12. běžného kalendářního roku fakturu 
se splatností uvedenou na příslušné faktuře. Při nedodržení splatnosti 
shora uvedené faktury se stanoví úrok z prodlení ve výši 0,5 % 
z fakturované částky za každý den prodlení“. 

 
 
- ad 8/   ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy byt č. 7 v č.p. 78 do 31. 8. 2016. 
 

 
 


