
      11/  Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice  
         ze dne 1. července 2015 : 
      
   - ad 1/  ZO schválilo program 8. řádného zasedání ZO. 
 
   - ad 2/  ZO schválilo zápis a usnesení ze 7. zasedání ZO ze dne 28. 5. 2015.  
 
   - ad 3/  ZO schválilo ověřovatele zápisu z 8. řádného zasedání : pan Milan Mašát a 

pan Petr Hanold 
 
   - ad 4/  ZO se seznámilo se změnami v Rozpočtovém opatření č. 5. 
  
   - ad 5/  ZO vzalo na vědomí informaci o dokončené akci „Rekonstrukce sociálního  
               zařízení kulturního domu v Lásenici“. 
 
               ZO souhlasí s navýšením nájmu obecní restaurace a bytu z 5 000,-- Kč na 
               10 000,-- Kč za měsíc. 
               ZO nesouhlasí s nákupem nové lednice pro obecní restauraci. 
 
  - ad 6/  ZO schválilo prodej vyřazené bubnové sekačky na náhradní díly za cenu  
              1 500,- Kč jedinému zájemci p. Františkovi Pfauserovi st.  

  
- ad 7.1/  ZO schválilo prodej obecních pozemků p.č. PK 250/9 o výměře 376,-- m2 
               a  p.č. PK 250/10 o výměře 192,-- m2, celková výměra činí : 568,-- m2, 
               jedinému zájemci manželům Haně a Václavovi Zajíčkovým, Průchova 18, 
               Praha 5,  za cenu 30,-- Kč/m2, tj. za celkovou cenu : 17 040,-- Kč. 

 
- ad 7.2/  ZO souhlasí s novým zaměřením pozemku u č.p. 113, dále pak bude dán 

ke schválení nový záměr prodeje tohoto pozemku.  
 
- ad 7.3/ ZO nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1581/3 p. Petru Kupkovi. 
 
- ad 7.4/ ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků – případně úplatným 

převodem pozemků p. č. 1178/9, 1178/8 a p.č. PK 1381/1 do majetku 
obce.  

               ZO souhlasí s bezúplatným převodem – případně úplatným převodem 
pozemku – místní komunikace  p.č. 1387/3 do majetku obce. 

 
               ZO nesouhlasí s bezúplatným – případně úplatným převodem pozemku 

p.č. 1524/1 do majetku obce – jedná se o komunikaci, která není vedena 
v Pasportu místních komunikací.  

   
- ad 8/    ZO vzalo na vědomí informaci z předání plakety za péči o válečné hroby. 
 
- ad 9/    ZO vzalo na vědomí informace z jednání SPOM v Nové Bystřici a DSO 
              Vodovod Hamr. 
 
- ad 10.1/ ZO schválilo návrh Smlouvy na zřízení služebnosti na pozemku 
                p.č. St. 88, 31/1, 35/1, 1525/3 a p.č. 1558, pod označením :  
               11010-051528vTM BTA Jindřichův Hradec Lásenice-OK.  



- ad 10.2/ ZO bere na vědomí informaci o zástavním právu na pozemcích p.č. 
                1385/1 a 1385/2. Bylo požádáno o výmaz zástavního práva. 
  
- ad 10.3/ ZO bere na vědomí informaci o nabídce na rekonstrukci veřejného 
                osvětlení. 
 
- ad 10.4/ ZO bere na vědomí informaci o zájmu společnosti STARNET, provozující  
                internetovou síť, umístit vysílač na střechu nemovitosti č.p. 78. 
 
- ad 10.5/ ZO bere na vědomí informace o dalších krocích ohledně výstavby  
                 kanalizace a ČOV v Lásenici. 
 
- ad 10.6/ ZO bere na vědomí pozvánku na hasičskou soutěž dne 11. 7. 2015 
 
- ad 10.7/ ZO bere na vědomí upozornění p. Jany Madlé na slabý průtok vody přes 
                jez na řece Nežárce 
 
- ad 10.8/ ZO bere na vědomí informaci o připravované akci pro děti 

 


