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11/ Usnesení z 28. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice

ze dne 29. března 2017 :
- ad 1/ ZO schválilo program 28. řádného zasedání ZO.
- ad 2/ ZO schválilo zápis a usnesení z 27. zasedání ZO ze dne 22. 2. 2017.
- ad 3/ ZO schválilo ověřovatele zápisu z 28. řádného zasedání : p. MUDr. Marek
Koutný a p. Petr Hanold.
- ad 4/ ZO schválení zadání změny č. 1 územního plánu Lásenice
- ad 5/ ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2017, které má 7 rozpočtových
změn. Rozpočtové opatření bylo schváleno v kompetenci místostarosty
obce v zastoupení starostky a je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
- ad 6/ ZO projednalo Závěrečný účet Obce Lásenice za rok 2016, souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2016 a to bez výhrad.
- ad 7/ ZO schválilo účetní závěrku vlastní příspěvkové organizace MŠ Lásenice za
rok 2016 bez výhrad.
- ad 8/ ZO schválilo účetní závěrku Obce Lásenice za rok 2016 bez výhrad.
- ad 9/1 ZO vzalo na vědomí postup prací na dostavbě kanalizace
- ad 9/2 ZO vzalo na vědomí nabídku na skládkování zeminy
- ad 9/3 ZO schválilo příkazní smlouvu
- ad 9/4 ZO vzalo na vědomí vypracování projektové dokumentace na jímku u ČOV
- ad 10/1 ZO vzalo na vědomí informace o obecním plese
- ad 10/2 ZO vzalo na vědomá informace o cestě k chatám u Hrbkového mlýna
- ad 10/3 ZO odložilo prodej pozemku p. č 676/4.
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- ad 10/4 ZO odložilo prodej části pozemku před č. p. 35.
- ad 10/5 ZO odložilo pronájem části pozemku p.č. 591.
- ad 10/6 ZO schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
- ad 10/7 ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou AGRO-B
- ad 10/8 ZO schvaluje nákup vysoušeče do obecní galerie
- ad 10/9 ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o odběru, svozu a zpracování

bioodpadu.
- ad 10/10 ZO schvaluje smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic č. 34/LR/N6-2017
- ad 10/11 ZO bere na vědomí termín konání pouti 20. -21. 5.2017
- ad 10/12 ZO bere na vědomí konání velikonoční zábavy
- ad 10/13 ZO bere na vědomí chystanou opravu komunikace do Vydří

- ad 10/14 ZO bere na vědomí informaci čištění komunikací při stavbě kanalizace

