
    9/  Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 28. ledna 2015 : 
 
      
   - ad 1/  ZO schválilo program 3. Řádného zasedání ZO. 
 
 
   - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení ze 2. Zasedání ZO ze dne 29. 12. 2014. 
 
 
   - ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu ze 3. Řádného zasedání : p. Jana Madlé, 
               p. Petr Hanold. 
 
 
   - ad 4/  ZO vzalo na vědomí informaci o podání žádostí o dotace z POV pro rok  
               2015. 
 
   - ad 5/  ZO schválilo realizaci akce „Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního  
               domu v Lásenici“ bez ohledu na získání či nezískání dotace z POV v roce 
               2015.  
 
 
   - ad 6/  ZO vzalo na vědomí informaci starostky o povodňové situaci v obci při 
               rychlém tání sněhu kolem 11. ledna  2015. 
 
 
   - ad 7/  ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1069/1 o výměře 6 327 m2, lesní  
               pozemek, jedinému zájemci p. Jaroslavu Klabouchovi, Lásenice č.p. 132,  
               za 86 840,-- Kč + alikvotní podíl nákladů za vypracování posudku :  
               2 215,-- Kč, tj. celkem cena : 89 055,-- Kč.  
 
       ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1070 o výměře 791 m2, lesní  
               pozemek, jedinému zájemci p. Petru Pickovi, Lásenice č.p. 15, za  
               10 610,-- Kč + alikvotní podíl  nákladů za vypracování posudku : 267,-- Kč,  
               tj. celkem cena : 10 877,-- Kč. 
   
 
- ad 8/1/  ZO nesouhlasí, aby bylo prodejci zeleniny panu Daliboru Dandovi, bytem 
               Sokolovská 2867/1, Znojmo, z důvodu prodeje, vydáno povolení zvláštního 
               užívání místní komunikace 1 c pro rok 2015. 
 
 
- ad 8/2/  ZO vzalo na vědomí informaci o postupu řešení bezpečnosti silničního 
               provozu na křižovatce silnic I/34, II/149 a III/14811. 
   
 
- ad 8/3/  ZO souhlasí, aby se Obec Lásenice připojila k akci Vlajka pro Tibet 2015 
               a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově obecního 
               úřadu.   
 



- ad 8/4/  ZO vzalo na vědomí informaci o uspořádání slavnostního odhalení pamětní  
               desky lásenickému rodákovi pplk. in memoriam Janu Pondymu. Záštitu  
               nad touto akcí převzal předseda Senátu PČR p. Milan Štěch, termín ještě 
               není určen.  
 
 
- ad 8/5/  ZO vzalo na vědomí informaci  p. místostarosty Fojta o projektu „Domácí 
               kompostování v Jihočeském kraji“. 
 
 
- ad 8/6/  ZO vzalo na vědomí informace – pozvánky na akce v obci : 
           v sobotu 14. 2. 2015 Masopustní průvod masek obcí a  
               v sobotu 21. 2. 2015 Dětský maškarní bál. 
 
 
 - ad 8/7  p. Mašát : je nutné informovat majitele chat, aby nevyváželi odpad do lesa,  
               budou zajištěny cedule „zákazu“. 
 
 
 - ad 8/8  p. Macho : sportovci budou do klubovny potřebovat starší počítač, zajistí  
               obec, nejpozději do konce dubna 2015.      
 


