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14/  Usnesení z 27. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
       ze dne 22. února 2017 : 
 
- ad 1/  ZO schválilo program 27. řádného zasedání ZO. 
 
 
- ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení z 26. zasedání ZO ze dne 28. 12. 2016. 
 
 
- ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 27. řádného zasedání : p. Vítězslav Macho 

a p. Milan Mašát 
 
 
- ad 4/ ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2017, které má 2 rozpočtové  
           změny  a č. 2/2017, které má 2 rozpočtové změny.  
 Rozpočtová opatření byla schválena v kompetenci místostarosty 
           obce v zastoupení starostky a jsou přílohou č. 2 a č. 3 tohoto zápisu. 
 
 
- ad 5/  ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
            Lásenice za rok 2016 
 
 
- ad 6/  ZO bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce „Obnova kaple 
            Lásenice“ 
    
 
- ad 7/  ZO vzalo na vědomí zprávu o kontrola projektu „Rekonstrukce a dostavba 
            místních komunikací-Lásenice“ 
       

           
 - ad 8/ ZO schválilo dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové 
           základní školy, kterou obec Lásenice s městem Jindřichův Hradec. Jako   
           spádová byla určena ZŠ Větrná na sídlišti Hvězdárna. 
 
            .                
- ad 9 ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lásenice 1/2017, kterou se 
          stanoví část společného školského obvodu základní školy 
 
 
             
- ad 10/1  ZO vzalo na vědomí průběh prací na dostavbě kanalizace a výstavbě ČOV  
                a jednání o poskytnutí úvěru na dostavbu. 
 
- ad 10/2  ZO pověřuje místostarostu k projednání rozšíření kanalizace 
                 Za Beránkovými a Ficalovými. 
 
- ad 10/3  ZO pověřuje místostarostu objednat zpracování projektové dokumentace 
  na jímku u ČOV. 
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- ad 10/4  ZO neschválilo výstavbu vodovodu Filovými. 
         
- ad 11/1  ZO vzalo na vědomí odložení prodeje pozemku p. č. 46/10. 
 
- ad 11/2  ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 83/4 
 
- ad 12/ ZO bere na vědomí informace z jednání SORT a DSO Vodovod Hamr 
 
- ad 13/1 ZO neschvaluje zprovoznění obecního rozhlasu  
 
- ad 13/2  ZO schvaluje licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
   s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.  
 
- ad 13/3  ZO schvaluje smlouvu na kontrolní činnost na dětském hřišti 
 
- ad 13/4 ZO schválilo celoroční hospodaření příspěvkové organizace MŠ Lásenice  
       za rok 2016 bez výhrad a souhlasí s navýšením Rezervního fondu MŠ Lásenice 
       o zisk z roku 2016 ve výši  28 088,42 Kč. 
 
 - ad 13/5 ZO  schválilo vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. 3. 2017 v rámci mezinárodní  

      kampaně „Vlajka pro Tibet. 
  

- ad 13/6 Zastupitelstvo obce Lásenice schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

       břemene č. JH-014330040680/001. 
 
- ad 13/7 ZO bere na vědomí informaci o výroční schůzy hasičů  
 
- ad 13/8 ZO bere na vědomí informaci o výroční schůzy TJ Rapid  
 
- ad 13/9 ZO bere na vědomí informaci o valné hromadě Honebního společenstva 
        Lásenice  
 
 

- ad 13/10 ZO bere na vědomí zápis komunikací v lokalitě Háj do katastru 

       nemovitostí. 
 
- ad 13/11 ZO bere na vědomí konání masopustního průvodu 
 
- ad 13/12 ZO bere na vědomí informace o komunikaci u Hrbkova mlýna 
 
- ad 13/13 ZO bere na vědomí konání obecního plesu 
 
- ad 13/14 ZO schválilo cenu 2.300,- Kč/ 1 výsypná nádoba za likvidaci odpadu pro 
        podnikatele v roce 2016. 
 
 
- ad 13/15  ZO bere na vědomí informace o ptačí chřipce 
 
- ad 13/ 16 ZO schvaluje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za 
  rok 2016 


