OBEC LENORA
Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 25.11. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Jaroslava Krnáková, Vít Urban, Adriana Šindelářová, Monika Janáčová
Jan Vaňáč, Antonín Chrapan, Stanislav Tůma
Nepřítomni: 0
Zapsala: Hana Talafousová
Ověřovatelé zápisu : Antonín Chrapan, Stanislav Tůma
1. ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele
zápisu A. Chrapana a S.Tůmu.
2. ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z jednání ZO dne 30.9. 2010 a
9.11.2010.
3. ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
4. ZO volí předsedou finančního výboru Víta Urbana.
5. ZO volí předsedou kontrolního výboru Jana Vaňáče.
6. ZO volí členy finančního výboru Martinu Spoustovou a Moniku Janáčovou.
7. ZO volí členy kontrolního výboru Adrianu Šindelářovou a Františka Štěpána.
8. ZO schvaluje odměnu předsedům a členům finančního a kontrolního výboru ve
výši 200,- Kč měsíčně.
9. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 313/5, ostatní plocha, o výměře 349
metrů čtverečních, k. ú. Lenora, a pozemku p.č. 376/8, ostatní plocha, o výměře 17
metrů čtverečních, k.ú. Houžná, oba ve vlastnictví Jihočeského kraje, do
vlastnictví Obce Lenora. ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy o převodu
pozemků.
10. ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ v Lenoře bez připomínek.
11. ZO povoluje výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného
zákonem č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) ve smyslu § 23 odstavec 4 tohoto
zákona, a to na školní rok 2010/2011.
12. ZO bere na vědomí Oznámení Územního odboru implementace programu ROP
Jihozápad, Jeronýmova 1750, 370 01 České Budějovice o schválení projektu
Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora k financování.
13. ZO schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na financování akce Rekonstrukce
místních komunikací v obci Lenora mezi Obcí Lenora, 384 42 Lenora 36 a Českou
spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 na poskytnutí úvěru
ve výši 6 000 000,- Kč. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
14. ZO schvaluje povolení splátkového kalendáře na dluh na nájemném a službách za
užívání bytu č. 13 v domě č.p. 102 s výší měsíční splátky 2 000,- Kč.
15. ZO schvaluje úhradu vnitřního dokladu č. 7/2 v částce 32 289,- Kč za vyúčtování
služeb roku 2009 z neobsazených bytů z provozních nákladů správy bytového a
nebytového fondu z účtu spravovaného MěSD s.r.o., za Obec Lenora.
16. ZO schvaluje návrh Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením Změny č. 2
schváleného územního plánu.

17. ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč na uspořádání
Vánočního turnaje ve stolním tenise.
18. ZO bere na vědomí Rozhodnutí č. 02391031 o poskytnutí finančních prostředků ze
SFŽP ČR na akci Parkové a sadovnické úpravy v Lenoře – památník obětem 1.
světové války ve výši 92 434,- Kč, tj. 70% z celkových nákladů na akci.
19. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
20. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10.

