OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 18.5. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Antonín Chrapan, Jaroslava Krnáková, Ladislav Nový,
František Stibal , Edita Sedlecká, Jan Vaňáč, Bohumila Seberová
Nepřítomni: 0
Zapsala H. Talafousová
Ověřovatelé zápisu : E.Sedlecká, F.Stibal
1. ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele
zápisu E. Sedleckou a F. Stibala.
2. ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulého jednání ZO ze dne 29.4.
2010.
3. ZO konstatuje, že v zadávacím řízení na stavbu Oprava stávajícího odvodnění
v osadě Zátoň obdržela Obec Lenora od tří oslovených firem tři nabídky, a
rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby Jih, oblast České Budějovice, 382 21 Kájov 168, která
podala ekonomicky nejvhodnější nabídku. ZO pověřuje starostku uzavřít s firmou
Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, oblast České
Budějovice, 382 21 Kájov 168, smlouvu o dílo.
4. ZO rozhodlo zveřejnit záměr na pronájem pozemku p.č. 201/8, trvalý travní
porost, o výměře 469 metrů čtverečních, k. ú. Lenora.
5. ZO rozhodlo zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 282/1, ostatní
plocha, o výměře 2 032 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, a to části o výměře 600
metrů čtverečních.
6. ZO rozhodlo zveřejnit záměr na prodej budov bez č.p. na st, parcelách p.č. 392,
393, 394, 395 a st. parcely p.č. 395 , zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62
metrů čtverečních.
7. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010. Zároveň schvaluje koupi čelního
nakladače Q 40 od firmy Agrozet České Budějovice a.s..
8. ZO bere na vědomí výslednou kalkulaci ceny vodného a stočného za rok 2009.
9. ZO zrušuje usnesení č. 11 ze dne 29.4. 2010.Zároveň ZO bere na vědomí výsledek
hospodaření Hospodářské činnosti Obec Lenora za rok 2009, tj. zisk 945 894,92
Kč, a rozhodlo rozdělit jej takto: výsledek hospodaření výstavy skla a IC Lenora
ve výši 35 954,89 Kč převést do rozpočtu obce Lenora, výsledek hospodaření
bytového fondu ve výši 909 940,03 Kč ponechat na účtu bytového fondu ve
prospěch oprav.
10. ZO schvaluje zadávací řízení na překlenovací úvěr ve výši 2 mil. Kč. na stavbu
STL plynovod a přípojky Nad Tratí Lenora.
11. ZO schvaluje zadávací řízení na Výstavbu dětského hřiště Lenora.
12. ZO schvaluje cenu za pronájem traktoru + vleku ( pluhu) s řidičem, a to 400,- Kč
včetně DPH za 1 hodinu s platností od 19.5. 2010.

