12/ Usnesení z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice

ze dne 25. listopadu 2015 :
- ad 1/ ZO schválilo program 13. řádného zasedání ZO.
- ad 2/ ZO schválilo zápis a usnesení z 11. zasedání ZO ze dne 7. 10. 2015 a z 12.
zasedání ZO ze dne 30.10.2015.
- ad 3/ ZO schválilo ověřovatele zápisu z 13. řádného zasedání : p. MUDr. Marek
Koutný a p. Jana Madlé.
- ad 4/ ZO se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č. 9, které má 24 rozpočtových
změn a bylo schváleno v kompetenci starostky obce.
ZO schválilo navýšení finančního příspěvku na úhradu provozních nákladů
v roce 2015 pro MŠ Lásenice v částce 20.000,- Kč.
- ad 5/ ZO schválilo prodej pozemku p.č. 676/6 díl „b“ o výměře 82,-- m2 a
p.č. PK 676 o výměře 101,-- m2, za cenu 100,- Kč/m2, tj. 18.300,- Kč,
vlastníkům nemovitosti č.p. 94.
- ad 6/ ZO provedlo dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, posouzení a zhodnocení nabídek na
pronájem obecní restaurace v č.p. 11, a rozhodlo, že nejvýhodnější
nabídkou pro Obec Lásenice je nabídka pana Viktora Jeřábka,
Masarykova 54, Zbýšov.
- ad 7/ ZO schválilo pořízení nového vleku za traktor za cenu 265 000,-- Kč.
ZO se zabývalo přípravou rozpočtu obce na rok 2016.
- ad 8/ ZO bere na vědomí nabídky na zhotovení kopie sošky Lásenické piety a
pověřuje starostku zjištěním ceny za digitální reprodukci stávajícího
originálu této Lásenické piety.
- ad 9.1/ ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč, který bude v roce 2016
zaslán Jihočeskému centru pro zdravotně postižené v J. Hradci.
- ad 9.2/ ZO neschválilo finanční příspěvek Českému nadačnímu fondu pro vydru
z Třeboně.
- ad 10/ ZO bere na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr.
- ad 11/ ZO schválilo místní poplatky pro rok 2016, zůstanou ve stejné výši jako byly
poplatky v roce 2015, tj. poplatek za psa ve výši 200,- Kč a poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 530,--.
- ad 11.1/ ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lásenice č. 2/2015, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

- ad 11.2/ ZO schválilo finanční příspěvek na Vánoce 2015 ve výši Kč 200,--pro
občany s trvalým pobytem v obci Lásenice, kteří pobírají starobní a plný
invalidní důchod.
- ad 11.3/ ZO schválilo 6-ti člennou inventarizační komisi pro inventury za rok 2015
v tomto složení : - předseda komise Bc. František Fojt,
- členové komise : Milan Mašát, Vítězslav Macho, František Pfauser,
Jana Vacková, Jarolím Novák.
- ad 11.4/ ZO bere na vědomí informaci o nástupu zaměstnance pana Karla Picky,
který nastupuje po Jarolímovi Novákovi.
- ad 11.5/ ZO bere na vědomí pozvánku na slavnostní adventní koncerty
v lásenické kapli.

