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15/  Usnesení z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
       ze dne 18. května 2016 : 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 19. řádného zasedání ZO. 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 18. zasedání ZO ze dne 18. 4. 2016. 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 19. řádného zasedání pan Jan Brožko a 

pan Petr Hanold. 
 
- ad 4/  ZO projednalo Závěrečný účet Obce Lásenice za rok 2015, souhlasí 
             s celoročním hospodařením obce za rok 2015 a to bez výhrad.               
  
- ad 5/  ZO schválilo účetní závěrku vlastní příspěvkové organizace MŠ Lásenice za 

rok 2015 bez výhrad. 
                
- ad 6/  ZO schválilo účetní závěrku Obce Lásenice za rok 2015 bez výhrad. 
 
- ad 7/  ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2016. Rozpočtové opatření má  
            30 rozpočtových změn. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci  
            starostky obce a je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
 
- ad 8/  ZO vzalo na vědomí informaci o vypořádávání námitek dalších uchazečů  
            výběrového řízení na zhotovitele stavby „Dostavba kanalizace a výstavba  
            ČOV Lásenice“. 
 
            ZO vzalo na vědomí „Stížnost na postup obecního úřadu“ od vlastníků 
            dotčených nemovitostí po levé straně silnice II. třídy ve směru na Novou  
            Bystřici. 
             
            ZO souhlasí s Obchodně-technickou nabídkou na vypracování projektové  
            dokumentace „Lásenice – prodloužení vodovodu“ v části obce za č.p. 83 
            a dále kolem rybníka k novostavbám od firmy VAK projekt s.r.o. České 
            Budějovice. 
 
 
- ad 9/  ZO souhlasí, aby funkci technického dozoru stavby „Obnova kaple  
            v Lásenici“ a koordinátora BOZP pro tuto stavbu zastával p. Ing. Radek  
            Hajna, Žíteč 90, za celkovou úplatu 40 tis. Kč. 
 
            ZO vzalo na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek – výběrové řízení  
            na zhotovitele akce „Obnova kaple v Lásenici“.   
 
- ad 10/ ZO vzalo na vědomí informaci ohledně opravy bytového domu č.p. 10.   

 
 
- ad 11/ ZO prodej obecního pozemku p.č. 1564/4 zahrada o výměře 86 m2 
             jedinému zájemci manželům Miroslavu a Ireně Fejtovým, Lásenice č. 26  
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             za 8 600,-- Kč, tj. 100,-- Kč/m2.  
 
             ZO souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 595/8 trvalý travní porost, o výměře 
             cca 900 m2 od Kateřiny Mácové, Otín č. 66, za cenu 60,-- Kč/m2. Výměra  
             bude upřesněna. 
 
             ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 272/3 vodní plocha. 
 
             ZO vzalo na vědomí, že zatím nebude realizován nákup částí pozemků  
             ve zjednodušené evidenci p.č. PK 220 a PK 221.        

  
 
- ad 12/ ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH-014330037945/001 
             mezi Obcí Lásenice jako povinný a E.ON Distribuce, a.s. Česká republika, 
             jako oprávněný  - stavba pod názvem „Lásenice, Moravcová Jana – kabel  
             NN“.  

 
 
- ad 13/ ZO vzalo na vědomí informaci o výjezdním zasedání na úpravně vody 
              v Hamru,  
              ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu DSO Vodovod Hamr na rok 2016. 
 
 
- ad 14 1/  ZO schválilo nákup dvou pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve  
                 věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Jindřichův Hradec,  
                 do vlastnictví Obce Lásenice. Jedná se o tyto pozemky : p.č. 1178/8  
                 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 775 m2, jedná se o pozemek ve 
                 tvaru trojúhelníku u nemovitosti č. 169, obec tento pozemek trvale udržuje.  
                 p.č. 1178/9, manipulační plocha, jiná plocha, o výměře 759 m2, jedná se  
                 o pozemek naproti přes místní komunikaci, obec tento pozemek trvale 
                 udržuje. 
 
- ad 14 2/  ZO schválilo „Připomínku k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního  
                 rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3“. 
 
- ad 14 3/  ZO schválilo finanční příspěvek na rok 2016 pro TJ Rapid Lásenice 
                 ve výši 50 000,-- Kč.  
 
- ad 14 4/  ZO vzalo na vědomí Veřejnou výzvu č. 1/2016 na obsazení volného 
                 pracovního místa odborný referent/ka  obce. Podmínky veřejné výzvy 
   nejlépe splnila paní Růžena Štefančinová z Plavska, se kterou bude  
                 v nejbližší době uzavřena pracovní smlouva. 
             
 
                                                                                                                                   
 
                         


