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13/  Usnesení z 26. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
       ze dne 28. prosince 2016 : 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 26. řádného zasedání ZO. 
 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 25. zasedání ZO ze dne 28. 11. 2016. 
 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 26. řádného zasedání : p. Jan Brožko  
            a  MUDr. Marek Koutný. 
 
 
- ad 4/ ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 14, které má 153 rozpočtových  
 změn. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci místostarosty 
           obce a je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
- ad 5/  ZO schválilo Rozpočet obce Lásenice  na rok 2017. 
            PŘÍJMY : 
 

 Daňové příjmy celkem :     třída 1                         6 000 000,-- Kč 
 

 Nedaňové příjmy celkem :  třída 2      1 500 000,-- Kč 
 

 Kapitálové příjmy celkem :  třída 3                             250 000,-- Kč 
       
  Přijaté transfery celkem :   třída 4                   104 100,-- Kč 
 

 PŘÍJMY  CELKEM :           7 854 100,-- Kč  
 
  

VÝDAJE : 
 

Běžné výdaje celkem :   třída 5       7 154 100,-- Kč 
 
       z toho :  NI transf. vl. přísp. org. MŠ :   300 000,-- Kč 
            

Kapitálové výdaje celkem :  třída 6          700 000,-- Kč 
    

VÝDAJE  CELKEM :             7 854 100,-- Kč 
 
 
 

FINANCOVÁNÍ : 
 

Splátky  dlouhodobých  úvěrů :        -     /8124/                           0,-- Kč 
 

FINANCOVÁNÍ  CELKEM :  třída 8                             0,-- Kč
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Návrh rozpočtu Obce Lásenice pro rok 2017 byl vyvěšen od 13. 12. 2016  
do 28. 12. 2016 na úřední desce i v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálková přístup. Změny rozpočtu obce budou řešeny 
rozpočtovými opatřeními jako každý předcházející rok.  
Zastupitelstvo obce dále pověřuje účetní obce zpracováním rozpisu 
schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. 
Podrobně rozepsaný rozpočet bude přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 
 
- ad 6/  ZO bere na vědomí rozpočtový výhled Obce Lásenice pro roky 2017-2019. 
    
 
- ad 7/  ZO vzalo na vědomí informace místostarosty o průběhu stavby „Dostavba  
            kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“. 

  
           

 - ad 8/ ZO vzalo na vědomí informace místostarosty k výměně oken v hasičské 
            zbrojnici. 
            .                
- ad 9 ZO vzalo na vědomí informace místostarosty k opravě č. p. 10 
 
             
- ad 10/  ZO vzalo na vědomí informace místostarosty k prodeji pozemku p. č. 46/10. 
 

         
- ad 11/  ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT. 
 
 
- ad 12/ Různé, podněty zastupitelů, diskuse 
 
  12/1   Zastupitelstvo obce Lásenice schvaluje aktualizaci pasportu místních  
           komunikací podle aktualizovaného přehledu vlastníků a digitalizované  
           mapy katastru nemovitostí. 
. 
 
   12/2  ZO schválilo Smlouvu č. JH-014330005154/002 o smlouvě budoucí o zřízení  
            věcného  břemene.  
    
   12/3  ZO vzalo na vědomí informaci o zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p. č. 
           173, 174, 179 
 
 
 
   12/4  ZO schválilo odměny členů ZO Lásenice s platností od 1. 1. 2017 dle nařízení  

  vlády č. 414/2016 Sb., takto: neuvolněný místostarosta obce 17.007,- Kč, člen 
     ZO a předseda výboru: 1.687,- Kč, člen ZO a člen výboru: 1.343,- Kč,  
     člen ZO:511,- Kč. 

  
  


