16/ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lásenice

ze dne 29. dubna 2015 :
- ad 1/ ZO schválilo program 6. řádného zasedání ZO.
- ad 2/ ZO schválilo zápis a usnesení z 5. zasedání ZO ze dne 25. 3. 2015.
- ad 3/ ZO schválilo ověřovatele zápisu z 6. řádného zasedání: pan František
Pfauser a pan Milan Mašát.
- ad 4/ ZO rozhodlo, že Obec Lásenice nebude vypisovat výběrové řízení na
pronájem obecních rybníků. Tím bylo rozhodnuto, že od 1. 11. 2015 bude
dále obec udržovat a provozovat obecní rybníky ve vlastní režii.
- ad 5/ ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny v Rozpočtovém opatření č. 3.
- ad 6/ ZO projednalo Závěrečný účet obce Lásenice za rok 2014, souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2014 a to bez výhrad.
- ad 7/ ZO schválilo účetní závěrku vlastní příspěvkové organizace MŠ Lásenice
za rok 2014 bez výhrad.
- ad 8/ ZO schválilo účetní závěrku Obce Lásenice za rok 2014 bez výhrad.
- ad 9.1/ ZO schválilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavební akce
„Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu v Lásenici“ a rozhodlo,
že vítězem výběrového řízení při splnění jediného hodnotícího kritéria –
nabídkové ceny, je Karel Rojka z Horní Pěny s nejnižší cenovou nabídkou
ve výši 336.756,- Kč včetně DPH.
ZO souhlasí, aby technický dozor této stavební akce vykonával pan
Ing. Radek Hajna, Žíteč. č. 90.
ZO souhlasí s pořízením 8 ks dveří v celkové ceně cca 32 tis. Kč, které
nebyly zahrnuty v rozpočtu projektové dokumentace na tuto stavební akci.
- ad 9.2/ ZO vzalo na vědomí informace z jednání ohledně podání žádosti o dotaci
na akci „Kanalizace a ČOV Lásenice“.
- ad 10.1/ ZO schválilo prodej staré bubnové sekačky na trávu.
- ad 10.2/ ZO schválilo prodej nepotřebného malého fekálu.

- ad 10.3/ ZO schválilo pořízení nového 5t vleku i s přísluš. v ceně do 270 tis. Kč
- ad 11/ ZO pověřilo starostku obce paní Evu Jelínkovou podpisem Smlouvy
č. 1030019111/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro E-ON na pozemku p.č. 1130/25. Jde o umístění kabelu NN pro
p. Janu Moravcovou k jejímu zahradnímu domku.
- ad 12/ ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o výpůjčce domácích
kompostérů se SMOJK a schválilo úhradu faktury od SMOJK na
spoluúčast v projektu domácí kompostování ve výši 39.385,50 Kč.
- ad 13/ ZO vzalo na vědomí informaci o povinnosti likvidovat bioodpad
vyprodukovaný na území obce. Byla podepsána Smlouva o odběru, svozu
a zpracování bioodpadu s panem Ing. Petrem Nouzou z Dolní Pěny.
- ad 14.1/ ZO vzalo na vědomí informaci z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT.
- ad 14.2/ ZO schválilo úhradu vyšší spoluúčasti na pořízení herních prvků v rámci
dotace z POV získané prostřednictvím MAS Třeboňsko.
- ad 15.1/ ZO souhlasí s podpisem smlouvy o nájmu části nemovitosti
č. 102101-000-00 s T-Mobile Czech Republic a.s., která bude uzavřena
na dobu 10-ti let.
- ad 15.2/ ZO souhlasí s příjmem dotace z POV 2015 Jihočeského kraje ve výši
190 tis. Kč na stavební akci „Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního
domu v Lásenici“.
-ad 15.3/ ZO vzalo na vědomí informace o metodické návštěvě ze
Státního oblastního archivu Třeboň, pobočka Jindř. Hradec.
- ad 15.4/ ZO schválilo odměny členům ZO Lásenice s platností od 1. 5. 2015
dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. a to : neuvolněný místostarosta obce :
15 872,-- Kč, člen ZO a předseda výboru : 1 387,-- Kč, člen ZO a člen
výboru : 1 066,-- Kč, člen ZO : 476,-- Kč.
- ad 15.5/ ZO souhlasí se zavedením stravenek pro zaměstnance Obce Lásenice
ve výši 70,-- Kč, z toho činí podíl obce : 39,-- Kč.
- ad 15.6/ ZO schválilo provedení oprav zastávek externí firmou.

ad 15.7/ ZO vzalo na vědomí informaci o uctění památky obětí 2. světové války.
- ad 15.8/ ZO vzalo na vědomí informaci o úpravě prostranství před Jednotou.

