11/ Usnesení z 11. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice

ze dne 7. října 2015 :
- ad 1/ ZO schválilo program 11. řádného zasedání ZO.
- ad 2/ ZO schválilo zápis a usnesení z 10. řádného zasedání ZO ze dne
2. 9. 2015.
- ad 3/ ZO schválilo ověřovatele zápisu z 11. řádného zasedání : p. Jana Madlé
a p. Milan Mašát.
- ad 4/ ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 8, které má 18 rozpočtových
změn a bylo schváleno v kompetenci starostky obce.
- ad 5/ ZO souhlasí, aby bylo zadáno vypracování smlouvy o výpůjčce obecních
rybníků pro SDH Lásenice právníkovi.
- ad 6.1/ ZO bere na vědomí informaci o žádosti pana Josefa Rangla o pronájem
jakéhokoliv pozemku. V současné době obec nemá žádný vhodný
pozemek k pronajmutí, který by p. Ranglovi vyhovoval.
- ad 6.2/ ZO schválilo Záměr pronájmu obecní restaurace od 1. 1. 2016 formou
výběrového řízení. Bude zveřejněno nabídkové řízení na úředních
deskách obce a bude podán inzerát v místním deníku.
- ad 7.1/ ZO schválilo prodej jednoosého závěsného fekálního vozu „Bauer“
o objemu 1,7 m3 jedinému zájemci, panu Zdeňkovi Kovářovi z Vydří za
dohodnutou cenu 12.000,- Kč.
- ad 7.2/ ZO schválilo odložení záměru prodeje obecních pozemků p.č.1376/20 o
výměře 33,-- m2 a p.č. 1376/21 o výměře 10,-- m2.
- ad 7.3/ ZO schválilo Darovací smlouvu o převodu vlastnictví k obecnímu pozemku
p.č. st. 277 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174,-- m2 obdarovanému
Tělovýchovné jednotě RAPID Lásenice.
- ad 7.4/ ZO schválilo Smlouvu o výpůjčce obecního pozemku p.č. 595/7 ostatní
plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 9280 m2 na dobu 15 let,
nejpozději do dne 30. 11. 2030, půjčitel : Obec Lásenice, výpůjčitel :
Tělovýchovná jednota RAPID Lásenice.
- ad 8/ ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH-014330034164/002,
kabelové vedení NN, kabelové skříně na pozemku p.č. 1541/1.
- ad 9/ ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT.
- ad 10.1/ ZO schválilo postoupení žádosti o zřízení zpomalovacích retardérů nebo
o snížení rychlosti na komunikaci směrem na Vydří odboru dopravy MěÚ
J. Hradec.

- ad 10.2/ ZO schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou Elektrowin a.s.
- ad 10.3/ ZO bere na vědomí nabídku kamerového systému vhodného na veřejné
budovy a veřejná prostranství.
- ad 10.4/ ZO bere na vědomí informaci o akci Žehnání praporu obce Vydří.
- ad 10.5/ ZO zamítlo žádost Centra České historie, o.p.s. o finanční příspěvek na
pamětní desku.
- ad 10.6/ ZO vzalo na vědomí informaci ohledně křižovatky u Jednoty a špatně
udržované polní cestě mezi Lásenicí a Horní Lhotou.

