
                Usnesení   ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 22.11. 2017  v zasedací místnosti OÚ   Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,                        Dominik Pevný, Josef Košík Nepřítomni: Pavel Filo Zapsala: Alena Němcová Ověřovatelé zápisu: Martin Hlouška, Dominik Pevný   1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Martina Hloušku a Dominika Pevného. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 5.10.2017. 4. Na Záměr č.7/2017 o pronájem sklepního nebytového prostoru v domě č.p.51 o velikosti 29 metrů čtverečních, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 966,- Kč měsíčně nikdo nereagoval. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  5. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla „ Výměna střešní krytiny budovy mateřské školy“ včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpis pohledávky ve výši 12148,-Kč po paní V. M., která byla nájemcem bytu č.3 v č.p.40.    7. Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizace za rok 2017 a složení inventarizačních komisí  8. Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout finanční dar, Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., SNP 559, 38301 Prachatice, ve výši 1000,- Kč a Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumanova 114, 383 01 Prachatice, ve výši 5000,- Kč. 9. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 312/4 v k.ú.Lenora o velikosti 40 m2, na němž stojí kůlna. 10. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání se starostou Městyse Ledenice o nákupu Speciální automobilové cisterny TATRA 815 CAS 32 MZ pro jednotku Sdružení dobrovolných hasičů Lenora. 11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2016/2017 Základní školy a Mateřské školy Lenora. 14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace na Nové technické vybavení pro Místní lidovou knihovnu v Lenoře z rozpočtu Ministerstva kultury. 15. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu „Stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce Lenora“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018.   
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