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12/  Usnesení z 24. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
       ze dne 26. října 2016 : 
 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 24. řádného zasedání ZO. 
 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 23. zasedání ZO ze dne 29. 9. 2016. 
 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 24. řádného zasedání : p. Petr Hanold  
            a  p. Vítězslav Macho. 
 
 
- ad 4/  ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 12, které má   
            21 rozpočtových změn. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci  
            starostky obce a je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
- ad 5/  ZO vzalo na vědomí informace starostky o průběhu stavby „Dostavba  
            kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“. 
    
 
- ad 6/  ZO vzalo na vědomí informace o průběhu obnovy kaple v Lásenici.     

  
           

 - ad 7/ ZO schválilo nejnižší cenovou nabídku – nejnižší položkový rozpočet na akci  
            „Odstranění části přístavby domu č.p. 10“, nejnižší položkový rozpočet 
            předložila firma AQUARES s.r.o. ve výši 363 205,-- Kč a provede tuto akci. 
 
                
- 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 odloženo 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  
            odloženo do doby odsouhlasení katastrálního operátu obnoveného  
            přepracováním souboru geodetických informací. 
 
 
            8/3 ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 46/10 
            ostatní plocha, zeleň,  o výměře 90,-- m2 a to po 31. 10. 2016,  
            po odsouhlasení katastrálního operátu obnoveného přepracováním souboru  
            geodetických informací.   
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- ad 9/  ZO schválilo Smlouvu č. 1030033710/001 o smlouvě budoucí o zřízení  
            věcného  břemene.     
 

         
- ad 10/  ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT. 
 
 
- ad 11/ Různé, podněty zastupitelů, diskuse 
 
  11/1  ZO vzalo na vědomí výsledky jednání se zástupcem České spořitelny  
           o úvěru na dostavbu kanalizace.  
  ZO schválilo splacení obou stávajících úvěrů v celkové výši 1 373 712,80 Kč 
           do konce roku 2016.     
 
   11/2  ZO vzalo na vědomí informaci o postupu prací při odbahnění obecního 
            rybníku. 
 
   11/3  ZO vzalo na vědomí informaci o průběhu, účasti a výsledcích voleb do 
            zastupitelstva kraje. 
 
   11/4  ZO vzalo na vědomí informaci o ohlášené návštěvě pana senátora Štěcha. 
 
 
   11/5  ZO schválilo finanční dar 2.000,- Kč každému narozenému dítěti pro vítání 
            občánků, které se uskuteční 29. 10. 2016. 
 
 
   11/6  ZO schválilo finanční dar 200,- Kč pro starobní a plně invalidní důchodce, 
            který bude vyplácen při příležitosti setkání seniorů. Setkání se uskuteční  
            v sobotu 26. 11. 2016 ve 14.00 hod. v sále kulturního domu. 
 
   11/7  ZO vzalo na vědomí informaci o setkání hasičských sborů v Lásenici,  
            kde byly vyhlášeny výsledky Velké ceny Třeboňska.  
 
 
   11/8  ZO vzalo na vědomí informaci o výsledku dílčího auditu pro rok 2016, který  
            provedli auditoři krajského úřadu dne 24. 10. 2016.                    
 
 
   11/9  ZO schválilo slevu na ubytování pro dlouhodobě ubytované zaměstnance 
            firmy TRED VOK v obecní ubytovně, na výši 150,-- Kč včetně DPH  
            od 11/2016. 
 
 
 11/10  ZO vzalo na vědomí informaci o málo tekoucí teplé vodě na ubytovně. 
 
 
 11/11  ZO vzalo na vědomí informaci o projektování kanalizačních přípojek. 
           

         


