
   13/  Usnesení z 14. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 28. prosince 2015 : 
      
  - ad 1/  ZO schválilo program 14. řádného zasedání ZO. 
 
  - ad 2/  ZO bere na vědomí rezignaci na mandát zastupitele obce Lásenice 
              p. Františka Pfausera. 
 

- ad 3/ ZO schválilo zápis a usnesení z 13. zasedání ZO ze dne 25. 11. 2015.  
 
  - ad 4/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 14. řádného zasedání : pan Jan Brožko  
              a pan Milan Mašát. 
 
  - ad 5/  ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 10, které má 56  rozpočtových 

změn a Rozpočtové opatření č. 11, které má 4 rozpočtové změny. 
Rozpočtová opatření byla schválena v kompetenci starostky obce a jsou 
přílohou č. 3 a č. 4 tohoto zápisu. 

                 
  - ad 6/  ZO schválilo Rozpočet obce Lásenice pro rok 2016 v této podobě: 
 

 
PŘÍJMY : 

 
     Daňové příjmy celkem    třída 1   6 000 000,-- Kč 
     Nedaňové příjmy celkem :  třída 2   1 400 000,-- Kč 
     Kapitálové příjmy celkem :  třída 3      250 000,-- Kč 
     Přijaté transfery celkem :  třída 4      104 500,-- Kč 
 
     PŘÍJMY  CELKEM :               7 754 500,-- Kč  
 
 
 
     VÝDAJE : 
 
     Běžné výdaje celkem     třída 5           6 554 500,-- Kč 
       
              z toho :  NI transf. vl. přísp. org. MŠ :       300 000,- Kč 
       
     Kapitálové výdaje celkem :   třída 6     700 000,-- Kč 
 
     VÝDAJE  CELKEM :               7  254 500,-- Kč 
 
 
 
     FINANCOVÁNÍ     ROZPOČTU   : 
 
     Splátky dlouhodobých úvěrů :         /8124/        500 000,-- Kč  
 
     FINANCOVÁNÍ  CELKEM  :        třída 8       500 000,-- Kč 
 



Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 11. 12. 2015 na úřední desce a i v elektronické 
     podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Změny v rozpočtu obce budou 
     řešeny rozpočtovými opatřeními jako každý předcházející rok. 

 Zastupitelstvo obce dále pověřuje účetní obce zpracováním rozpisu schváleného 
     rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Podrobně rozepsaný  
     rozpočet bude přílohou č. 4 tohoto zápisu.  
 
                
  - ad 7/  ZO schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na opravu  
               bytového domu č.p. 10. 
  
               ZO schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
               na akci „Obnova kaple v Lásenici“, 
               ZO schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
               na akci „Obnova kaple v Lásenici“ za celkovou cenu 45 000,-- Kč, 
               ZO schválilo Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a na  
               administraci projektu „Oprava kaple v Lásenici“ za cenu 39 000,-- Kč.         
        
 
  - ad 8/  ZO schválilo Místní program obnovy venkova obce Lásenice na roky 2016 –  
              2018. ZO se seznámilo s Rozpočtovým výhledem na roky 2016 - 2018. 
 

  
- ad 9.1/ ZO odložilo schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 527/2 u chat. 
 
 
- ad 9.2/ ZO schválilo Záměr prodeje pozemků p.č. 1381/18 o výměře 1 439,-- m2, 
              p.č. 1385/2 o výměře 666,-- m2, p.č. 1386/1 o výměře 288,-- m2, 
              p.č. 1386/2 o výměře 1 219,-- m2, p.č. 1386/3 o výměře 1 300,-- m2 a   
              p.č. 1386/4 o výměře 1 781,-- m2, vše ostatní plocha, jiná plocha v k. ú.  
              Lásenice, o celkové výměře 6 693,-- m2, v lokalitě „pod Formanskou 
              hrází“. 
 
 
- ad 9.3/ ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SO49/15 se zhotovitelem 

projektové dokumentace na akci „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV 
Lásenice“ – VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, České Budějovice. 

 
 
- ad 10/ ZO schválilo nájemní smlouvu na pronájem obecní restaurace panu 

Viktorovi Jeřábkovi. 
 
 
- ad 11/ ZO vzalo na vědomí informace z jednáních DSO Vodovod Hamr a SORT. 
 
 
- ad 12.1/  ZO vzalo na vědomí zamítavé stanovisko Policie ČR, dopravního 

inspektorátu v  J. Hradci ohledně žádosti o zřízení zpomalovacích 
retardérů na silnici č. III/14811 na výjezdu z Lásenice směrem na Vydří.  

 



 
- ad 12.2/  ZO vzalo na vědomí informaci o 1. povodňovém stupni na řece Nežárce 

v naší obci dne 2. 12. 2015. 
 
 
- ad 12.3/  ZO vzalo na vědomí informaci o Tříkrálové sbírce, která proběhne v naší 

obci ve středu 6. 1. 2016. 
 


