
11/  Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 17. února 2016 : 
      

  - ad 1/  ZO schválilo program 16. řádného zasedání ZO. 
 

  - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 27. 1. 2016. 
 

- ad 3/ ZO schválilo ověřovatele zápisu z 16. řádného zasedání : pan Petr Hanold  
           a pan MUDr. Marek Koutný. 

. 
  - ad 4/ ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1, které má 2 rozpočtové  
             změny. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci starostky obce a 

je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 

  - ad 5/ „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“ -  výběrové řízení 
5.1 ZO schválilo Oznámení o zakázce  
5.2 ZO schválilo Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
5.3 ZO schválilo Návrh smlouvy o dílo, která bude uzavřena se  
      zhotovitelem, který vzejde z výběrového řízení 
5.4 ZO schválilo Odůvodnění veřejné zakázky 
5.5 ZO schválilo Soupis prací s výkazem výměr k zakázce 
5.6 ZO schválilo Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace 
      pro stavbu „Lásenice – domovní kanalizační přípojky“ s tím, že vlastníci  
      nemovitostí podepíší souhlas s úhradou nákladů obci za vypracování  
      projektové dokumentace na tyto kanalizační přípojky.    

 
- ad 6/  ZO souhlasí se směnou pozemků p.č. 1564/4 a  p.č. 1455/4 mezi Obcí  
            Lásenice a panem Miroslavem Fejtem, Lásenice č.p. 26. 

                                
  - ad 7/  ZO schválilo celoroční hospodaření příspěvkové organizace MŠ Lásenice 

za rok 2015 bez výhrad a souhlasí s navýšením Rezervního fondu MŠ 
Lásenice o zisk z roku 2015 ve výši Kč 12 628,55. 

 
  - ad 8/  ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene 
              č. JH - 014330034871/002 mezi Obcí Lásenice jako povinný a E.ON  
              Distribuce, a.s., Česká republika, jako oprávněný, - stavba pod názvem 
              „Lásenice, Frank Karel – kabel NN“. 

  
- ad 9/  ZO schválilo poskytnutí finanční výpomoci paní Lucii Černické, Stříbřec    
            č.p. 71 ve výši 5 000,- Kč, finanční prostředky budou vyplaceny ihned 
            po dohodě s paní Černickou. 

 
- ad 10.1/ Starostka informovala zastupitele o změně termínu konání Obecního 

plesu – bude se konat 12. 3. 2016, dále informovala o jeho přípravách a 
organizaci.  

 
- ad 10.2/ ZO schválilo podání žádosti o dotaci pro SDH na úhradu nákladů 

spojených s pořízením nového plovoucího čerpadla. 
 
 



- ad 10.3/ ZO nesouhlasí s připojením Obce Lásenice k akci Hodina země 
                dne 19. 3. 2016. 

 


