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12/  Usnesení z 23. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
       ze dne 29. září 2016 : 
 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 23. řádného zasedání ZO. 
 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 23. 8. 2016. 
 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 23. řádného zasedání : p. Jan Brožko  
            a  p. Jana Madlé. 
 
 
- ad 4/  ZO vzalo na vědomí Rozpočtová opatření č. 10, 11 , která mají  
            23 rozpočtových změn. Rozpočtová opatření byla schválena v kompetenci  
            starostky obce a jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
- ad 5/  ZO vzalo na vědomí informace starostky o zahájení stavby „Dostavba  
            kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“, o vydání Rozhodnutí o poskytnutí  
            dotace z MZe, letos by mělo být prostavěno 8 755 tis. Kč. 
   ZO schválilo příjem dotace od Ministerstva zemědělství na tuto stavbu. 
 
   ZO schválilo Žádost o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje ve výši 10 %  
             na kofinancování akce „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“,  
             v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení  
             infrastruktury vodovodů a kanalizací“. 
 
   ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –  
             služebnosti č. 34/LR/SSB14-2016 mezi budoucí stranou Povinnou :  
             Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková orgaizace, správa České  
             Budějovice a budoucí stranou Oprávněnou – Obec Lásenice, na akci : 
             Lásenice – dostavba kanalizace a ČOV – 2 x protlak.    
 
   ZO schválilo Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. 34   
             č. 34/LR/N27-2016 mezi Pronajímatelem : Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
             státní příspěvkové organizace, správa České Budějovice, a Nájemcem –  
             Obec Lásenice, na akci : „Lásenice – dostavba kanalizace a ČOV“ –  
             2 x protlak.  
 
   ZO schválilo provedení dvou kanalizačních přípojek u domu č.p. 125. 
 
 
- ad 6/   ZO schválilo pořízení nového krovu na věž kaple v částce cca 200 tis. Kč.      

  
           

 - ad 7/  ZO schválilo vrácení dotace POV 2016 v částce 190 tis. Kč na opravu  
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             bytového domu č.p. 10 z důvodu omezení vlastnictví domu č.p. 10  
             Zástavní smlouvou z roku 2002.   

         ZO schválilo provedení části opravy č.p. 10 ve vlastní režii obce a to : 
             ubourání přístavby a zajištění statiky celé stavby.  
 
 
                
- ad 8/  8/1 ZO vzalo na vědomí žádost pana Martina Vacka o prodej části pozemku 
            p.č. 589/1 o výměře cca 1 000,-- m2, orná půda, zemědělský půdní fond. 
            Rozhodnutí bylo oddáleno do příštího zasedání ZO. 
 
 
            8/2 ZO vzalo na vědomí Záměr prodeje pozemků p.č. 1376/20 a 1376/21, 
            ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 43,-- m2. Rozhodnutí bylo  
            oddáleno do odsouhlasení katastrálního operátu obnoveného přepracováním  
            souboru geodetických informací. 
 
 
            8/3 ZO vzalo na vědomí žádost pana Šlechty o prodej pozemku p.č. 46/10 
            ostatní plocha, zeleň,  výměře 90,-- m2. Bylo navrženo oddálení prodeje do  
            odsouhlasení katastrálního operátu obnoveného přepracováním souboru  
            geodetických informací. 
    
 
            8/4 ZO vzalo na vědomí žádost o dodatečný vklad do katastru nemovitostí 
            p. Ilony Brusové, které byl v roce 2004 prodán obecní pozemek a do dnešní 
            doby nebyl vklad proveden.  
 
 
 
- ad 9/  ZO souhlasí a povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí podle § 23 odst. 5 
            zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
            do počtu 4 dětí, tj. navýšení počtu na 28 dětí, za předpokladu, že toto zvýšení 
            počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky  
            bezpečnosti a ochrany zdraví a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 
            Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, v běžné třídě mateřské školy.         

 
         

- ad 10/  ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT. 
 
 
 
- ad 11/  11/1  ZO schválilo pronájem bytu č. 7 v č.p. 78 paní Marcele Šafránkové 
               od 1. 10. 2016. 
 
 
     11/2  ZO schválilo pronájem bytu č. 5 v č.p. 78 slečně Editě Šindelářové 
               Od 1. 10. 2016. 
 
 



3 

 

 
 
     11/3  ZO schválilo kupní cenu při nákupu pozemku p.č. 1598 o výměře  
               2 336,-- m2 od České republiky – Státního pozemkového úřadu 
               do vlastnictví obce, ve výši 112 128,-- Kč, tj. 48,-- Kč/m2. 
 
 
     11/4  ZO schválilo úhradu nadlimitního stravného pro volební komisi při  
               volbách do Zastupitelstva kraje.  
 
 
               11/5  ZO vzalo na vědomí informaci o výskytu kůrovce v obecních lesích 
               a o urychleném zpracování zasažených stromů. 
 
 
          11/6  ZO neschválilo Smlouvu o zajištění vysílání rozhlasové reklamy Rádia  
                   Česká Kanada. 
 
 
          11/7  ZO schválilo přijetí daru – obrazu „Vaňkův mlýn“ do majetku obce. 
 
 
          11/8  ZO vzalo na vědomí informaci o projednávání žádostí o kanalizační  
                   přípojky od občanů obce. Závazný termín ukončení a předání projektů  
                   na kanalizační přípojky se odvíjí od předání posledních žádostí  
                   o kanalizační přípojku od občanů obce. 
 
 
          11/9  ZO vzalo na vědomí návrh nové varianty řešení křižovatky na silnici I/34. 
 
 
        11/10  ZO vzalo na vědomí návrh zkoordinovat budování kanalizace na  
                   „Sedlácké straně“ směr Vydří a následné opravy povrchu komunikace 
                   III. třídy se záměrem SÚS opravovat tuto komunikaci. Bude dále řešeno  
                   se zhotovitelem stavby dle jeho harmonogramu prací.  
  
 
        11/11  ZO vzalo na vědomí informaci o odstranění závad na dětském hřišti po 
                   provedené revizi.  
         
                                                                                                                   
 
 
 


