
  12/  Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 25. března 2015 : 
 
      
   - ad 1/  ZO schválilo program 5. řádného zasedání ZO. 
 
   - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení ze 4. zasedání ZO ze dne 25. 2. 2015. 
 
 
   - ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 5. řádného zasedání : pan Petr Hanold 
               a pan MUDr. Marek Koutný. 
 
   - ad 4/  ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 a Rozpočtové opatření č. 2. 
 
  
   - ad 5/  ZO vzalo na vědomí informaci o proběhlé schůzce se zhotoviteli žádosti o 

dotaci na ČOV a kanalizaci v Lásenici. 
 
 ZO vzalo na vědomí  informaci o tom, že akce „Rekonstrukce sociálního 

zařízení kulturního domu v Lásenici“ proběhne do začátku letní sezóny.  
 
 
   - ad 6.1/ ZO neschválilo prodej pozemku p.č. 55/9. 
 
 

- ad 6.2/  ZO schválilo cenu 30,- Kč/m2 za pozemky v lokalitě pod Formanskou 
hrází. 

 
- ad 7/  ZO schválilo nákup pozemku p.č. PK  210, díl „d“o výměře 224,-- m2 za 

cenu 30,- Kč/m2 od pana Jaroslava Pragera a nákup pozemku p.č. PK 199,  
             díl „c“ o výměře 34,-- m2 za cenu 30,-- Kč/m2 od majitelek paní Dědičové a 

paní Fojtové do vlastnictví Obce Lásenice.  
  

- ad 8.1/ ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému   
              shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
              komunálních odpadů. 
 

- ad 8.2/ ZO schválilo cenu 2.300,- Kč/ 1 výsypná nádoba za likvidaci odpadu pro  
              podnikatele v roce 2015. 

 
    - ad 9/  ZO schválilo ceník palivového dřeva:  

- palivo z jehličnatých stromů                 575,- Kč/m3  včetně 15% DPH 
- palivo z listnatých stromů                     805,- Kč/m3  včetně 15% DPH 
- doprava dřeva                                      121,- Kč/ 1 kára příp. vlek včetně                                                    
                                                                                                    21% DPH 

   
- ad 10/  ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr, SORT. a 
              dále vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko – 
              západ za rok 2014 
 



- ad 11.1/  ZO odložilo hlasování o smlouvě s T- mobile Czech Republic a.s. 
                 o pronájmu pozemku a části budovy č.p. 78. 
 
- ad 11.2/  ZO nesouhlasí s podpisem smlouvy s LEDAX s.r.o. 
 
 
- ad 11.3/  ZO vzalo na vědomí informace ohledně možnosti pronájmu rybníků a o 

podané žádosti o pronájem od MS Zelený háj Lásenice 
 
-ad 11.4/   ZO vzalo na vědomí informaci Občanského sdružení Proutek. 
 
- ad 11.5/  ZO se seznámilo s výběrem nového zaměstnance obce. 
 
- ad 11.6/  ZO vzalo na vědomí informaci o akci „Pálení čarodějnic“ 
 


