
   10/  Usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 28. května 2015 : 
 
      
   - ad 1/  ZO schválilo program 7. řádného zasedání ZO. 
 
 
   - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení ze 6. zasedání ZO ze dne 29. 4. 2015. 
 
 
   - ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu ze 7. řádného zasedání : paní Jana Madlé 

a pan Jan Brožko. 
 
 
   - ad 4/  ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny v Rozpočtovém opatření č. 4. 
 
  
   - ad 5.1/  ZO schválilo odstoupení od smlouvy se zhotovitelem Šindler, důlní a  
                   stavební společnost s r.o. dle bodu XI.2 smlouvy z důvodu nepřidělení  
                   dotačních finančních prostředků na akci – předmět plnění této smlouvy :  
                   „Dostavba kanalizace a ČOV Lásenice“. 
    
   - ad 5.2/ ZO souhlasí s opravami místních komunikací p.č. 1550/4 – 8c, 1541/1 –  
                 14 c a 1130/25. Jedná se o opravy recyklátem, který je objednán u Správy 
                 a údržby silnic J. Hradec a okraje komunikací baleným štěrkem. Opravy 
                 budou odborně provedeny firmou Swietelsky s.r.o. J. Hradec. Náklady na 
                 opravy by měly činit cca 290 tis. Kč včetně DPH.  

  
 
   - ad 5.3/ ZO vzalo na vědomí informaci o opravě silnice 1. třídy č. I/34 vedoucí přes 

obec v místě hráze Formanského rybníka. 
 
 

 - ad 6/  ZO schválilo prodej bubnové sekačky. Bude vyvěšen záměr prodeje. 
 
  

 - ad 7.1/  ZO schválilo prodej pozemku p.č. PK 250/9 o výměře 376,-- m2 a  
                p.č. PK 250/10 o výměře 192,-- m2, celková výměra činí 568,-- m2.  
                Záměr prodeje bude zveřejněn. 
 

 
- ad 7.2/  ZO souhlasí s prodejem části pozemku u nemovitosti č.p. 113 
               paní Dr. Dotřelové za podmínek dohodnutých na místním šetření za cenu 
               100,-- Kč/m2. 
 
 
- ad 7.3/ ZO souhlasí s revokací usnesení č. 5 z 35. řádného zasedání ZO ze dne 

2.10. 2014 a tím ruší záměr prodeje části pozemku p.č. 1581/3 z důvodu,  
že by zanikl přístup k obecním studnám. ZO nesouhlasí s prodejem části 
pozemku p.č. 1581/3. 



 
 
- ad 7.4/ ZO bere na vědomí informace o úmyslu pana Palečka odkoupit pozemky 

kolem jeho nemovitosti směrem k Paseckému rybníku. 
   

 
- ad 7.5/ ZO souhlasí se zřízením vodovodní přípojky k parcele č. 1180/7 p. Karla 
               Duchoně.  
 
- ad 8/   ZO vzalo na vědomí informaci z jednání DSO Vodovod Hamr, SORT a  
             MAS Třeboňsko. 

 


