
 
 

12/ Usnesení ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice 
 ze dne 29. března 2016 : 

 
      

  - ad 1/  ZO schválilo program 17. řádného zasedání ZO. 
 

 
  - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 16. zasedání ZO ze dne 17. 2. 2016. 
 

 
- ad 3/ ZO schválilo ověřovatele zápisu z 17. řádného zasedání : pan Jan Brožko  
           a pan Milan Mašát. 
 

 
  - ad 4/ ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 2, které má 20 rozpočtových  
             změn. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci starostky obce a 

je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 

 
  - ad 5/ „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“ -  zadávací řízení 
 
     - ad 5.1/ ZO schválilo složení 5-ti členné hodnotící komise, kde budou :   
                   technický dozor pan Ing. Radek Hajna, zástupce z projekční kanceláře 
                   VAK projekt Č. Budějovice, s.r.o. paní Ing. Martina Zamlinská,  
                   pan Bc. Jan Brožko, pan Petr Hanold a pan Bc. František Fojt.  
                   Náhradníky jsou : p. Ing. Daniel Peterka, p. Ing. Jiří Pudil, p. Milan 
                   Mašát, p. MUDr. Marek Koutný a p. Eva Jelínková. 
. 
 
     - ad 5.2/ ZO vzalo na vědomí informaci ze schůzky s občany obce, kde byly  
                   poskytnuty informace k akci „Dostavba kanalizace a výstavby ČOV  
                   Lásenice“, zejména informace k podávání žádostí o zřízení domovních  
                   kanalizačních přípojek. 

    
 

- ad 6/ Nákup pozemků do majetku obce a prodej pozemku 
 
  - ad 6.1/ Zastupitelstvo Obce Lásenice schválilo nákup pozemku p.č. 1598 
                o výměře 2 336 m2, ostatní plocha, jiná plocha a bezúplatný nákup  
                pozemku p.č. st. 143, o výměře 113 m2, zastavěná plocha, jiná stavba  
                bez č.p., č.e. Stavba na tomto pozemku je ve vlastnictví Obce Lásenice.  
                Dle Geometrického plánu č. 567-8/2016, Geometrický plán ověřil úředně 
                oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Jiří Dušek, č. položky seznamu : 
                1751/98 dne 28. 1. 2016 č.: 168A/2016. Nákup od : Česká republika – 
                Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Pobočka  
                Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II., 377 01 Jindřichův Hradec,  
                do vlastnictví Obce Lásenice. 
 



                ZO souhlasí s tím, že pokud bude nákup těchto pozemků realizován,  
                bude tento pořízený majetek dále prodán panu Evženu Vohákovi st.   
  
 
 
- ad 6.2/ Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemků p.č. 1466/5 o výměře 

1953,-- m2 a p.č. 1461/1 o výměře 3180,-- m2 od Evžena Voháka st. a 
Evžena Voháka ml.  a  p.č. 1587 o výměře 45,-- m2 od Evžena Voháka 
ml., celková výměra nakoupených pozemků je 5 178 m2 za cenu 30,- 
Kč/m2, tj. 155 340,- Kč. 

 
 -ad 6.3/ Zastupitelé souhlasí s tím, aby panu Miroslavu Fejtovi byl prodán 

pozemek p.č. 1564/4 o výměře 86,-- m2 za stejnou cenu, za jakou bude 
od něj nakoupen pozemek p.č. 1455/4 o výměře 405,-- m2 - pod místní 
komunikací, navrhují stejnou cenu : buď 30,- Kč/m2 nebo 100,- Kč/m2. 

                                
  - ad 7.1/  ZO odložilo prodej předzahrádek v části obce „V chalupách“. 
 

- ad 7.2/  ZO neschválilo prodej pozemku p.č. 1130/30 o výměře 1086 m2 panu  
               Šiponovi. 
 

 
  - ad    8/  ZO schválilo finanční příspěvek ve výši Kč 2 000,- na činnost TJ Sokol  
                 Stráž nad Nežárkou pro rok 2016. 
 

  
- ad    9/  ZO vzalo na vědomí informace o projektu Pošta Partner. 
 

 
- ad  10/  ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT. 
 
 
- ad 11.1/  ZO neschválilo pokácení stromů po pravé straně silnice ve směru na 

Novou Bystřici – naproti domu č.p. 84. 
 

    - ad 11.2/  ZO vzalo na vědomí žádost pana Marka Pragera o umožnění vykonat  
                     300 hodin obecně prospěšných prací, které mu byly nařízeny soudem. 

 
    - ad 11.3/  ZO vzalo na vědomí informaci o nadcházející kontrole z Krajského  
                     úřadu ohledně dotace z POV na opravu sociálního zařízení v obecní  
                     restauraci. 

 
    - ad 11.4/  ZO vzalo na vědomí informaci o kácení stromů na fotbalovém hřišti. 

 
    - ad 11.5/  ZO vzalo na vědomí informaci o akci Noc s Andersenem, která se bude   
                     konat v knihovně dne 1. 4. 2016. 
 
 
 

 


