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10/ Usnesení z 18. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice

ze dne 18. dubna 2016 :
- ad 1/ ZO schválilo program 18. řádného zasedání ZO.
- ad 2/ ZO schválilo zápis a usnesení ze 17. zasedání ZO ze dne 29. 3. 2016.
- ad 3/ ZO schválilo ověřovatele zápisu z 18. řádného zasedání : paní Jana Madlé a
pan MUDr. Marek Koutný.
- ad 4.1/ ZO vzalo na vědomí vyjádření občanů p. JUDr. Kučery a p. Bočkové
k projektu dostavby kanalizace v části obce Lásenice „Na pahrobku“.
- ad 4.2/ Zastupitelstvo obce Lásenice souhlasí s rozhodnutím hodnotící komise
k veřejné zakázce „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“
vyřadit z dalšího hodnocení uchazeče :
1/ Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.,
2/ POHL cz, a.s. a
3/ Společnost GG + IDSG – Lásenice (vedoucí společník GEOSAN GROUP
a.s.)
a akceptovat nabídku uchazeče IMOS Brno, a.s..
- ad 5.1/ ZO souhlasí s oslovením těchto stavebních firem na akci „Obnova kaple
v Lásenici“ : Staviservis spol. s r.o. Jindřichův Hradec,
Stavební společnost RM – BAU s.r.o. Jindřichův Hradec,
Aquares, s.r.o. Stráž nad Nežárkou a
KOSTKA JH s.r.o., Jindřichův Hradec.
ZO souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídek na tuto akci.
- ad 5.2/ ZO schválilo složení komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce
„Obnova kaple v Lásenici“ : p. Bc. Jan Brožko, p. Bc. František Fojt,
p. Eva Jelínková a náhradník p. Petr Hanold. Komise pro otevírání obálek
se sejde ve středu, dne 11. 5. 2016 v 16:00 hodin na OÚ Lásenice.
ZO schválilo složení komise pro posouzení nabídek na akci „Obnova kaple
v Lásenici“ : p. Ing. Radek Hajna, p. Bc. Jan Brožko, p. Bc. František Fojt,
p. Petr Hanold, p. Eva Jelínková. Komise pro posouzení došlých nabídek se
sejde ve středu, dne 18. 4. 2016 v 16:00 hodin na OÚ Lásenice.
- ad 6.1/ ZO schválilo odkoupení pozemku p.č. 1455/4 o výměře 405,-- m2 pod
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místní komunikací č. 10c za celkovou cenu : 40 500,-- Kč od pana
Miroslava Fejta, Lásenice č.p. 26.
- ad 6.2/ ZO schválilo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1564/4 o rozloze 86 m2.
- ad 6.3/ ZO bere na vědomí informace k nákupu pozemků od pana Evžena Voháka
st. a pana Evžena Voháka ml.
- ad 7/ ZO vzalo na vědomí postup při přijímání dětí do MŠ Lásenice.
- ad 8/ ZO vzalo na vědomí informaci o vypořádání záloh na příspěvek sloužící na
úhradu investice na skládce Stráž nad Nežárkou – 4. etapa. Obec Lásenice
uhradila zálohy v celkové výši 453 526,- Kč, z toho celkový podíl obce na
investiční akci byl 391 135,- Kč. Dne 1. dubna 2016 byl vrácen obci přeplatek
z této akce ve výši 62 391,- Kč.
ZO vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření a závěrečný účet za rok 2015
SORT a Zprávu o hospodaření a závěrečný účet za rok 2015 DSO Vodovod
Hamr.
- ad 9.1/ ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2016, které má 2 rozpočtové
změny a Rozpočtové opatření č. 4/2016, které má 5 rozpočtových změn.
Rozpočtová opatření byla schválena v kompetenci starostky obce a jsou
přílohou č. 2 a č. 3 tohoto zápisu.
- ad 9.2/ ZO souhlasí s pronájmem části obecního pozemku p.č. 1178/1 panu Jiřímu
Vochozkovi, Františkov č. 22, v období od 1. 7. do 15. 8. 2016 za účelem
prodeje lesních plodů, ovoce a zeleniny.
- ad 9.3/ ZO bere na vědomí informace o kontrole, kterou provedla společnost
Elektrowin a. s. na sběrném dvoře v Lásenici.
- ad 9.4/ ZO souhlasí s odkoupením zapůjčené nainstalované lampy veřejného
osvětlení před OÚ za cenu 6 140,-- Kč bez DPH se záruční lhůtou 5 let,
od společnosti AES Lichttechnik s.r.o.
- ad 9.5/ ZO vzalo na vědomí informace o nabídce od společnosti A-TENDER s.r.o.,
která se zabývá nákupem elektrické energie pro obce formou aukce.
- ad 9.6/ ZO bere na vědomí výpověď účetní obce paní Pavlíny Korandové.

