
                Usnesení   ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 5.10. 2017  v zasedací místnosti OÚ   Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,                        Dominik Pevný, Pavel Filo, Josef Košík Nepřítomni:  Zapsala: Hana Talafousová Ověřovatelé zápisu: Petr Buriánek, Pavel Filo   1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Petra Buriánka, Pavla Fila. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 3. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č.6/2017 na prodej pozemku o výměře 801m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely č. 319/173, trvalý travní porost v k.ú.Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001. Jedná se o zahradu v lokalitě Nad tratí. Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr byly doručeny tři obálky. Zastupitelstvo obce rozhodlo prodat uvedený pozemek J. Š., Záhoří 22, 378 21 Kardašova Řečice za cenu 85 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 4. Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č.15 ze dne 26.4.2007- Stanovení obvyklých cen při prodeji pozemků v majetku Obce Lenora takto: Stavebně využitelné pozemky 100,- Kč za 1m2. Stavebně nevyužitelné pozemky, např. zahrádka 50,- Kč za 1 m2. Stavebně nevyužitelné pozemky se ztíženou možností užívání, např. mez, svah, kameniště 35,- Kč za 1 m2. U obtížně zařaditelných (sporných) pozemků bude cena stanovena na základě znaleckého posudku.  5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9   6. Zastupitelstvo obce projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na výběr zhotovitele na zakázku „Oprava bytových jader v č.p.100“. Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu Petr Blahout, zednické práce, Lštění 3, 384 81 Čkyně, která podala nejnižší cenovou nabídku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 7. Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, Výzva č.15/2017, aktivita 5.5.B Snížení světelného znečištění. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti.  8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 9. Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit částku 11 882,-Kč z neobsazených bytových a nebytových prostor z provozních nákladů správy bytového a nebytového fondu z účtu spravovaného Městskou správou domů s.r.o., za Obec Lenora dle rozpisu. 10. Zastupitelstvo obce rozhodlo pověřit přípravou zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU 

OBEC  LENORA 



MATEŘSKÉ ŠKOLY V LENOŘE“, společnost Stavební poradna, spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy.  11. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem sklepního nebytového prostoru v č.p.51  


