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11/  Usnesení z 20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
       ze dne 13. června 2016 : 
 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 20. řádného zasedání ZO. 
 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 18. 5. 2016. 
 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 20. řádného zasedání : p. MUDr, Marek 

Koutný a p. Jana Madlé 
 
 

- ad 4/  ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové opatření má 
            15 rozpočtových změn. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci  
  starostky obce a je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 
  
- ad 5/  ZO schválilo postup ohledně předání staveniště a zahájení stavby „Dostavba 

kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“. Předání staveniště a zahájení stavby 
proběhne až po schválení dotace na Ministerstvu zemědělství a po vydání 

  „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z MZe.   
 
 ZO vzalo na vědomí informaci, že bude nutné na dofinancování této stavby 

zajistit úvěr ve výši cca 15 mil. Kč.   
 
                
- ad 6/  6/1 ZO schválilo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
            zakázku „Obnova kaple v Lásenici“. Základním hodnotícím kritériem byla 
            nejnižší nabídková cena bez DPH. Dle zadaného kritéria byla jako vítěz 
            zadávacího řízení vybrána nabídka uchazeče SIKK stavební společnost  
            s r.o., se sídlem Denisova 1150, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ : 25749021,  
            jehož celková výše nabídkové ceny činí 414 983,27 Kč bez DPH. 
 
            6/2 ZO schválilo vyloučení nabídky uchazeče AQUARES, spol. s.r.o. se  
            sídlem Pístinská 145, 378 02  Stráž nad Nežárkou, IČ : 60069929 z další  
            účasti na zadávacím řízení pro nesplnění požadavků stanovených  
            zadavatelem.  
 
 
- ad 7/  ZO souhlasí, aby do opravy  bytového domu v č.p. 10 byla také zahrnuta 
            výměna čtyř oken. 
 
 
- ad 8/  ZO schválilo poskytnutí daru v hmotné nouzi  p. Vlastě Prágrové z č.p. 78 
             ve výši 2 x 1 899,-- Kč. 
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- ad   9/   ZO vzalo na vědomí informaci starostky z jednání DSO Vodovod Hamr. 
 
 
- ad 10/  
     10/1   ZO vzalo na vědomí informaci o konání hasičské soutěže. 
 
     10/2   ZO vzalo na vědomí informaci o pořízení nového křovinořezu  
               a nové sekačky do majetku obce.  
 
     10/3   Dotaz p. MUDr. Koutného na revitalizaci pozemku p.č.1598 ostatní plocha 
               na místě bývalého vepřína : pozemek je stále v majetku České republiky – 

Státního pozemkového úřadu. Obec požádala o úplatný převod pozemku, 
smlouva zatím nebyla uzavřena. ZO vzalo na vědomí.  

 
      10/4  Pan Bc. Brožko se dotazoval jak to vypadá s řešením křižovatky na silnici 

I/34. Měly by být zpracovány varianty řešení od Ing. Šedivého z firmy 
WAYproject. ZO vzalo na vědomí.    

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           


