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13/  Usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
       ze dne 28. listopadu 2016 : 
 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 25. řádného zasedání ZO. 
 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 24. zasedání ZO ze dne 26. 10. 2016. 
 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 24. řádného zasedání : p. Janu Madlé  
            a  p. Milana Mašáta. 
 
 
- ad 4/ I ZO bere na vědomí 
           a/ návrh p. Jiřího Reisnera na pořízení změny č. 1 územního plánu Lásenice  
           b/ stanovisko Obecního úřadu Lásenice, coby pořizovatele, k návrhu na 
               pořízení změny  
           c/ dohodu o provedení práce s Ing. arch. Radkem Bočkem zajišťující splnění 
               kvalifikačních požadavků Obecního úřadu Lásenice pro výkon územně 
               plánovací činnosti  
- ad 4/ II ZO schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Lásenice s tím, 
              že náklady zpracování i pořízení změny ponese žadatel 
- ad 4/ III ZO souhlasí s tím, že 
           a/ projektantem změny č. 1 bude Ing. Arch. Radek Boček, kterého vybral 
               žadatel 
           b/ vzhledem k jednoduchosti změny bude pořizovatelem Obecní úřad  
               Lásenice 
- ad 4/ IV ZO ukládá starostce obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, 
           a/ informování úřadu územního plánování Jindřichův Hradec o započetí  
               pořizování změny č. 1 
           b/ zpracování a projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu 
               Lásenice 
 
 
- ad 5/  ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 13, které má   
            31 rozpočtových změn. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci  
            starostky obce a je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
- ad 6/  ZO vzalo na vědomí informace starostky o průběhu stavby „Dostavba  
            kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“. 
 ZO souhlasí  se zřízením 2 kanalizačních přípojek k domu p.Miroslava  
           Hanolda 
    
 
- ad 7/  ZO vzalo na vědomí informace o průběhu obnovy kaple v Lásenici.     
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 - ad 8/ ZO vzalo na vědomí postup prací na č.p.10. 
            .                
- ad 9/   ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 46/10 
            ostatní plocha, zeleň,  o výměře 90,-- m2   
             
- ad 10/  ZO schválilo Smlouvu č. 1030033141/002 o smlouvě budoucí o zřízení  
            věcného  břemene.     

         
- ad 11/  ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT. 
 
- ad 12/ Různé, podněty zastupitelů, diskuse 
 
  12/1  ZO  schválilo poplatek za odpad pro rok 2017 ve výši  530,- Kč. 
 
   12/2  ZO schválilo složení inventarizační komise pro inventury k 31. 12. 2016. 
 
   12/3  ZO schválilo příspěvek na protidrogovou politiku 
 
   12/4  ZO schválilo záměr vypůjčit rybníky od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. 
 
 
   12/5  ZO schválilo zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p č. 173, 174, 179 
 
 
   12/6  ZO schválilo Směrnici- spisový a skartační řád s účinností od 1. 12. 2016. 
 
   12/7  ZO schválilo zadání aktualizace pasportu místních komunikací a dopravního 
            značení v obci 
 
   12/8  ZO vzalo na vědomí informaci o nabídce dotací z fondů EU. 
 
 
   12/9  ZO schválilo navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové  
            organizaci Mateřská škola Lásenice o 10 000,- Kč. 
 
  12/10  Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)zákona č.  
            128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
            kompetenci místostarosty p. Františka Fojta v zastoupení starostky obce  
            k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v libovolném rozsahu. 

      ZO schvaluje  
      Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém 
      opatření provedeném v kompetenci místostarosty p. Františka Fojta  
      v zastoupení starostky obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce  
      konaném po schválení rozpočtového opatření místostarostou. Místostarosta  
      bude rozpočtová opatření předkládat písemnou formou na vědomí  
      zastupitelstvu a číslovat je. 
      ZO schvaluje.       

          
           


