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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
27.11.10 se opět po roce uskutečnilo setkání lásenických seniorů
- pokud jsem v loňském roce na tomto místě připomínal poměrně malou účast, tak letos musím naopak
říci, že návštěva byla velmi slušná a i atmosféra celého setkání výborná. Řekl bych, že se jednalo
o nejlepší setkání seniorů, které jsem od r. 2006 navštívil a tak kdo přišel, určitě nelitoval.
28.11.10, 5.12.10, 12.12.10 a 19.12.10 byl uspořádán již čtvrtý ročník „Zapalování
adventních svící“ v místní kapli sv. Jana Nepomuckého
- jsem rád, že jsme i v letošním roce mohli u nás v Lásenici přivítat několik zajímavých hostů a měli
tak v adventním čase skutečnou příležitost ke zklidnění a zamyšlení v předvánočním čase.
4.12.10 bylo Mikulášské odpoledne pro děti
- v tradičním čase nás opět navštívil Mikuláš se svou družinou. Tentokrát obdaroval cca 70 dětí, které si
odpoledne plné soutěží a hudby dosyta užily. Chtěl bych na tomto místě poděkovat Nadačnímu fondu
RBB Invest, který nám na tuto akci poskytl příspěvek ve výši 3000,- Kč.
15.12.10 uspořádal Klub přátel díla Karla Hájka v Lásenici HÁ-LÁS besedu pro občany
- po květnovém představení nově vzniklého sdružení se jednalo o druhé setkání klubu s širší veřejností.
Návštěvníci besedy byli seznámeni nejen s prací sdružení při získávání informací a dokumentů o
lásenickém rodákovi Karlu Hájkovi, ale vyslechli si také řadu zajímavých informací z historie obce.
25.12.10 se konal tradiční Hasičský bál
- bál se opět vydařil, návštěvnost byla skvělá a tombola plná hodnotných cen. Musím tak hlavně
poděkovat našim hasičům, kteří akci připravili!

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 27.11.2010 pořádal Výbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu
setkání dříve narozených občanů obce Lásenice. Slavnostního odpoledne se zúčastnili také
starosta obce pan Rudolf Hronza a místostarosta pan František Fojt, kteří pozdravili přítomné
krátkými projevy.
Program odpoledne svým vystoupením zpestřil taneční soubor TRNKY BRNKY z Rapšachu, který
byl za své vystoupení odměněn bouřlivým potleskem. K dobré náladě hrála dechová hudba Melodia
řízená panem Mihalem. Během odpoledne bylo podáváno pohoštění a ženy obdržely květiny.
Setkání probíhalo v srdečné a přátelské atmosféře a zúčastnil se ho velký počet občanů.
Ke dni 27.11.2010 žilo v naší obci 126 občanů , kteří jsou ve starobním nebo plném invalidním
důchodu, z toho je 52 mužů a 74 žen. Nejstarší občankou je paní Miluše Hronzová, která letos
oslavila krásné 88. narozeniny a nejstarším občanem je pan Karel Kučera, který oslavil
83. narozeniny.
Hana Bočková

Dokumenty důležité pro další rozvoj obce
Prvním takovým dokumentem je návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, druhým
Vymezení zastavěného území obce.
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje: připomínkové řízení k tomuto dokumentu
probíhalo od 20. října do 7. prosince 2010. Po celou tuto dobu byl dokument vyvěšen na úředních
deskách všech obcí Jihočeského kraje, tedy i v naší obci a webových stránkách Jihočeského
kraje. Příprava zásad územního rozvoje kraje vychází z již dříve schválených plánovacích
dokumentů, v našem případě z Územního plánu vyššího územního celku Javořická vrchovina, který
byl schválen dne 7. 3. 2006. Jeho cílem je dlouhodobý harmonický rozvoj území a zejména řešení
nadregionálních a regionálních systémů technické a dopravní infrastruktury. V našem případě
i velmi diskutovaná tzv. hlavní silnice č. I/34. Tam byl vymezen základní koridor pro budoucí vedení
této komunikace přes naši obec. Při projednávání tohoto územního plánu byla také poslední
příležitost tuto problematickou komunikaci připomínkovat. Cituji z vyhlášky Jihočeského kraje
č. 1/2006: „Územní plán „Javořická vrchovina“ je ze zákona závazným podkladem pro rozhodování
stavebních úřadů na jeho území, tedy i stavebního úřadu Jihočeského kraje a má rovněž posílit
právní jistotu všech subjektů působících na jeho území“ (tzn. i Ředitelství silnic a dálnic ČR).
Pozorný čtenář si určitě dá do souvislosti projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
se závazným podkladem, kterým je Územní plán Javořická vrchovina. Ano, Stavební úřad
Jihočeského kraje vycházel z tohoto závazného dokumentu. Proto bylo jeho připomínkování ze
strany obce velmi omezené. Prakticky jsme se mohli soustředit na dva problémy, a to na šíři
koridoru pro umístění silnice I/34 v průtahu obcí a na územní rezervu pro budoucí případný severní
obchvat obce. Původní šíře koridoru průtahu měla být 200 m. Po připomínkování byla zúžena na
50 m. Co to znamená? V tomto koridoru platí stavební uzávěra. Upřesnění šíře koridoru může
vyřešit jen územní plán obce.
Pokud jde o užití územní rezervy pro severní obchvat – výhled případné výstavby je v horizontu
několika desítek let. Důsledky pro obec? V koridoru této rezervy bude platit stavební uzávěra pro
déledobé stavby. Územní rezerva je mimo zastavěné území obce a nedotýká se ani
předpokládaných zastavitelných ploch pro bydlení. Proto nebyla připomínkována.
Druhý dokument – Vymezení zastavěného území - by měl částečně nahradit chybějící
územní plán obce, jehož projednávání bylo, po dohodě se Stavebním úřadem Městského úřadu
v J.Hradci, přerušeno v roce 2007. Hlavním důvodem přerušení byla nevyjasněná situace kolem
silnice I/34. Vymezením zastavěného území se částečně uvolní možnosti výstavby v okrajových
částech obce a v některých prolukách.
Jedná se o návrh opatření obecné povahy vydaný Vyhláškou, který je v plném znění a včetně příloh,
vyvěšen na úředních deskách obce. K nahlédnutí a vznesení případných připomínek je na obecním
úřadu až do 7. února 2011.
Prosím všechny občany, věnujte tomuto dokumentu svou pozornost a případně podejte své
námitky. Kvalitní zpracování tohoto dokumentu ulehčí i práci při pořizování územního plánu obce.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pořízení územního plánu obce ( dále jen ÚP) je naléhavé a opravdu
limitující pro její další rozvoj. Na pracích kolem pořízení ÚP bude možno pokračovat po vyhlášení
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zhruba ve 2. pololetí roku 2011. Vše, co bylo zatím
pořízeno a má nějakou souvislost s rozvojem obce, bude využitelné a celý proces pořizování ÚP se
tak významně urychlí. Jedná se o „Studii vývoje dopravy na silnici I/34 v návaznosti na dálnici D3
Praha – České Budějovice“ a o „Územní studii silnice I/34 u obce Lásenice“ pořízené a financované,
na základě intervencí obce, Jihočeským krajem a o zmíněné Vymezení zastavěného území obce.
Rudolf Hronza, starosta

Nové vyhlášky o místních poplatcích
Na druhém řádném zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010, kromě dalšího, bylo rozhodnuto
o novém znění obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a o výši poplatků. Vyhlášky byly
aktualizovány na základě změn některých zákonů platných od 1. ledna 2011, zejména zákonů o
daních. Důležitou změnou je vyšší pravomoc, ale i přímo povinnost obcí při vymáhání poplatků a
možné sankcionování poplatníka při nedodržení podmínek úhrady poplatku násobkem jeho základní
výše.
Vyhlášky jsou od 16. 12. 2010 vyvěšeny na úředních deskách obce k připomínkám. O výši hlavních
poplatků informujeme na jiném místě Zpravodaje.
Jedná se o tyto vzhlášky:
Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.
Vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Upozorňuji na některé změny poplatků za užívání veřejného prostranství a na vymezení veřejných
prostranství na území obce.
Rudolf Hronza, starosta

Nakládání s odpady v roce 2011
Krátce předesílám, že zatím jedinou, ale nepříjemnou změnou proti zažité praxi je změna ceny za
svoz komunálního odpadu a to z původních 450,- na 480,- Kč. Dočista chápu vaší reakci „zase
zdražení“, ale pojďme spolu pouvažovat o důvodech.
Asi se všichni shodneme na důležitosti likvidace komunálního odpadu. Problém je v nákladech na
svoz odpadu, jeho skládkování a případně další zpracování. Naše obec je, v rámci Svazku obcí
regionu Třeboňsko, podílníkem skládky komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou. Blízkost
skládky má své výhody hlavně v nákladech na přepravu. Ale skládka má určitou kapacitu a ta se čas
od času musí zvyšovat podle potřeb obcí. Tady je ten vlastní problém. Každé rozšíření skládky je
investičně velmi náročné. V tomto případě se jedná o výstavbu 4. etapy skládky a investiční
náklady kolem 16 milionů korun rozložené do 4 let. V rámci svazku je sdruženo 26 obcí s 19 968
obyvateli. Náklady na jednoho obyvatele a rok se budou pohybovat okolo 200,- Kč. To je jeden z
důvodů zvýšení poplatku. Druhý je ve stávajících nákladech. Vycházíme z čísel roku 2009, kdy obec
za tuto službu uhradila 420 573, - Kč. Na jednoho poplatníka ( počet trvale bydlících plus počet
staveb určených nebo sloužících k rekreaci = 653,- ) činily náklady 644,- Kč. Dorovnat rozdíl při
stávajícím poplatku, tj. 194,- Kč na jednoho poplatníka, jsme si zatím mohli dovolit. Přičteme-li ale
částku 200,- Kč za rozšíření skládky, dostaneme se k sumě skoro dvojnásobně vyšší, než jsou
stávající celkové roční náklady na tuto službu. To už bude velmi podstatný zásah do rozpočtu obce
a každé jeho zmírnění bude důležité i proto, že chceme řešit problémy kolem ČOV, kanalizace,
oprav majetku atd.
K odpadům ještě pár poznámek z denní praxe.
Většina z nás si zvykla poctivě odpady třídit. Pořád je tu ale skupina občanů, kterým záležitosti
životního prostředí nic neříkají. A právě na vás se obracím. Když už nedokážete brát ohledy na
ostatní, alespoň jim nepřidělávejte práci. Co se pravidelně stává? Do kontejneru s vytříděným
odpadem někdo nasype např. i psí výkaly, v lepším případě směsný odpad. Kde pak skončí pracně
vytříděné např. sklo? Na skládce se směsným odpadem. Obec tak např. přichází o prémii za
vytříděný odpad a úhradu části nákladů od firmy EKO – KOM, o pověsti obce nemluvě.
Co a jak se třídí. Bylo o tom už napsáno mnohé, přesto zjednodušeně připomenu:
žluté pytle – PET- láhve, nápojové kartony, omyté plasty od potravin, jaru, mýdla a pod.

červené pytle - papír
žluté kontejnery – jako pytle plus polystyren
zelené kontejnery – sklo
modré kontejnery – papír
černé kontejnery – směsný odpad
elektrozařízení : drobnější – mobily, žehličky, holící strojky apod. do tzv. E-boxu umístěného
v chodbě obecního úřadu
ostatní –
ledničky,televizory, pračky, počítače apod. do sběrného dvora
pneumatiky – nejlépe při výměně předat prodejci, jinak pouze do sběrného dvora v J. Hradci.
K třídění do plastových pytlů – stále je více vydaných pytlů, než se vrací s odpadem. Máme za to, že
část občanů si prostě pytle „přivlastňuje“. Vrátíme se proto k evidenci pytlů vydaných a
z jednotlivých domácností svážených.
Úplné informace k třídění odpadů najdete na www.jaktridit.cz .
Rudolf Hronza, starosta

Výtah z usnesení
z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 25. listopadu 2010
Zastupitelstvo obce (dále ZO) schválilo program 1. řádného zasedání, zápis a usnesení
z Ustavujícího zasedání ZO ze dne 11.11.2010
ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Předsedou finančního výboru
zvolilo zastupitelstvo pana Jana Brožka, členy fin.výboru: p.Janu Madlé a p.Milana Mašáta.
Předsedou kontrolního výboru zvolilo ZO pana Vítězslava Macho, členy kontrolního výboru
p. Františka Pfausera ml. a p. Jitku Kovářovou.
ZO schválilo 7. rozpočtové opatření ke dni 12. 11. 2010, které má 26 rozpočtových změn.
Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 350.000,-Kč a
ukládá starostovi obce předkládat je ke schválení na nejbližším zasedání ZO.
ZO souhlasí s prodejem obecního pozemku parcela č. st. 21/2 o výměře 296 m2 jediným dvěma
zájemcům, stanovena cena 30,- Kč/m2.
ZO schválilo složení komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na výběr zhotovitele stavby
„Obnova zpevněných komunikací a ploch a zborcené opěrné zdi“ u čp. 10. ZO souhlasí, aby na
zhotovitele této stavby bylo přímo osloveno pět stavebních firem.
ZO projednalo a schválilo Dodatek – aktualizaci Programu obnovy venkova obce Lásenice pro rok
2011. ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce
2011 na úhradu úroků z úvěru (týká se úvěru z r. 2007 na dokončení přestavby školy na byty).
ZO souhlasí s pořízením nového obecního kolového traktoru Zetor Proxima 75 s čelním nakladačem
s příslušenstvím od firmy Agrozet České Budějovice, a. s. v ceně včetně DPH 1 008 000,-- Kč.
ZO bere na vědomí informaci o opravě sakrálních památek v obci.
ZO bere na vědomí návrh Rozpočtu Sdružení pohraničních obcí a měst na rok 2011 a návrh
Rozpočtového výhledu na roky 2012-2013.
ZO souhlasí s příspěvkem na vánoce ve výši 200,- Kč pro poživatele plného invalidního a starobního
důchodu v obci.
ZO souhlasí s uzavřením dohody mezi vlastníky pozemků – Obcí Lásenice a pí Marií Staňkovou
(dřevovýroba), návrh dohody je přílohou tohoto zápisu.
ZO souhlasí, aby odborný dohled a správu obecních lesů vykonával p.Milan Mašát.
ZO souhlasí s výší odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, Tyto odměny budou vypláceny
od 26. 11. 2010. Odměny členům výborů budou poskytovány jedenkrát ročně.
ZO souhlasí s opravou hasičské stříkačky PS 15 místního sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na
opravu činí 40 tisíc korun.
Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce
www.lasenice.eu a na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě.

Ahoj holky a kluci!
Tentokrát vám posílám něco na pohrání, i když, jak jsem tak koukala,
vy jste dostali tooolik dárků a takových krásných hraček! Ale určitě touto
stránkou nepohrdnete, že ne?
Našla jsem pro vás takové hravé zajímavosti - takže:
1. – najdete na obrázcích obličeje?

2. - najděte 6 rozdílů……

S P O R T
Posledním sportovním děním v roce 2010 byl již tradiční vánoční turnaj dvojic ve stolním tenise.
Účast byla veliká, nálada bojová, nasazení vysoké. Turnaj se povedl a všichni si na konec roku
zahráli pěkný tenis.
Rapid přeje všem sportovcům a svým příznivcům hodně zdraví v roce 2011 a na viděnou na
našich sportovištích!
MAV

POPLATKY

pro rok 2011

Poplatky za odpad: 480,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci
480,- Kč za rekreační chalupu a chatu bez osob s trvalým
pobytem v obci
1.920,- Kč za podnikatelský subjekt v obci (jedna popelnice)
Poplatky ze psů:
200,- Kč za jednoho psa
Splatnost poplatků je do 31. března 2011, pro chataře a chalupáře do 31. července 2011. Poplatky
budou poprvé vybírány až od pondělí 21. února 2011. Před tímto datem nebudou z technických
důvodů finanční prostředky na poplatky za odpad a psy pro rok 2011 přijímány.
Děkujeme za pochopení.

******************************************************************************

Životní jubilea
Leden
– paní Miluše Hronzová, 89 let
- paní Hana Beránková, 60 let
- pan Karel Koranda, 82 let
- paní Milena Kocandová, 75 let
- paní Vlasta Boukalová, 80 let
- paní Marie Palusková, 75 let

Únor
- pan Bedřich Špulák, 82 let

******************************************************************************

PF 2011
Celé zastupitelstvo spolu se zaměstnanci
obce Vám přeje optimistické vykročení do
nového roku.
My z Lásenice – zpravodaj Obecního úřadu Lásenice a zastupitelstva obce Lásenice. Registrační číslo MK 11676. vydává
Obecní úřad Lásenice,za vydavatele odpovědní Eva Králová a starosta Rudolf Hronza. Vychází 6x ročně v nákladu 250 ks.

