
   11/  Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 25. února 2015 : 
      
   - ad 1/  ZO schválilo program 4. řádného zasedání ZO. 
 
   - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení ze 3. zasedání ZO ze dne 28. 1. 2015. 
 
   - ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu ze 4. řádného zasedání :  p. Vítězslav 

Macho a p. František Pfauser. 
 
   - ad 4/  ZO souhlasí s celoročním hospodařením příspěvkové organizace  
                MŠ Lásenice za rok 2014 a to bez výhrad, dále souhlasí s odvodem  
                nedočerpané provozní dotace ve výši =28 677,06 Kč na účet zřizovatele  
                – obce.   
  
   - ad 5/  ZO vzalo na vědomí výsledek hospodaření obce Lásenice v roce 2014.  
  
 
    - ad 6/  ZO vzalo na vědomí informaci o závěrečném vyhodnocení akce „Výměna  
                zdroje vytápění a zateplení MŠ Lásenice“. 
 
                ZO schválilo záměr vyhlásit výběrové řízení na akci „Rekonstrukce  
                sociálního zařízení kulturního domu v Lásenici“ a souhlasí, aby stavební 
                dozor této akce provedl p. Ing. Radek Hajna. 
 
                ZO schválilo opravu a další práce spojené s údržbou kaple. 
 
 

  - ad 7/  ZO schválilo prodej pozemků p.č. 1381/12 o výměře 1682 m2, p.č. 1381/13 
              o výměře 339 m2  a p.č. 1381/14 o výměře 155 m2  ostatní plocha jedinému  
              zájemci p. Dušanovi Pragerovi, Lásenice č.p. 100 za cenu 40,-- Kč/m2.     

 
 ZO schválilo odkoupení pozemků od Ing. Jiřího Strachoty, Vajgar  
 698/III.,377 01 Jindřichův Hradec, p.č. PZE  1383, PZE 1384 díl 2, PZE   
 1385 díl 2 a PZE 1391 díl 2 o celkové výměře 452 m2  za cenu Kč 18 000,-.         
. 

   
  - ad 8/  ZO vzalo na vědomí informaci o pronájmu obecních rybníků současným  
              nájemcem a informaci o možnostech dalšího pronájmu. 

 
 
    - ad 9/  ZO vzalo na vědomí informace z jednání MAS Třeboňsko, DSO Vodovod  
                Hamr a SORT. 
   
 
- ad 10.1/  ZO vzalo na vědomí informace o řešení křižovatky silnice I/34 před 
                 Jednotou. 
 
- ad 10.2/  ZO nesouhlasí se sponzorováním  brožur pro děti od Českého červeného 
                 kříže. 



 
- ad 10.3/ ZO vzalo na vědomí informaci o akci Noc s Andersenem pro děti. 
 
 
- ad 10.4/ ZO vzalo na vědomí informaci o zdravotním stavu zaměstnance pana M. 
                Hanolda a o nutnosti vybrat na jeho pracovní pozici nového zaměstnance. 
 


