OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 29.4. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Antonín Chrapan, Jaroslava Krnáková, Ladislav Nový,
František Stibal , Edita Sedlecká, Jan Vaňáč
Nepřítomni: B. Seberová
Zapsala : A. Němcová
Ověřovatelé zápisu : J. Krnáková, L. Nový

1. ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele
zápisu J. Krnákovou a L. Nového.
2. ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulého jednání ZO ze dne 25.3.
2010.
3. ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky 85/3, podílu na
společných částech domu a podílu na pozemku pod stavbou - parcela st. 326
v domě č.p. 85, za minimální nabídkovou cenu 350 000,- Kč. Doba zveřejnění - do
31.5. 2010 .
4. ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej zahrad p.č. 319/173 o výměře 801
metrů čtv. za minimální nabídkovou cenu 40 050,- Kč, p.č. 319/188 o výměře
1 098 metrů čtv. za minimální nabídkovou cenu 54 900,- Kč a p.č. 319/192 o
výměře 335 metrů čtv. za minimální nabídkovou cenu 16 750,- Kč. Doba
zveřejnění - do 31.5. 2010.
5. ZO projednalo záměr č. 8/2010 a konstatuje, že na uvedený záměr nikdo
nereagoval a žádnou další nabídku Obec Lenora neobdržela. ZO schvaluje
pronájem pozemku č. 319/172 – trvalý travní porost, o výměře 585 metrů
čtverečních v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č. 10001 Anně Brandové,
Lenora 41, za nájemní cenu 585,- Kč ročně.
6. ZO bere na vědomí odborný posudek vypracovaný Stavební poradnou, spol.s r.o.,
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, jako podklad pro posouzení a hodnocení
nabídek v zadávacím řízení na stavební práce „STL plynovod a přípojky Nad Tratí
– Lenora“. ZO konstatuje , že nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
podala firma REKON INSTA spol. s.r.o., Volary 632, 384 51 Volary, a pověřuje
starostku obce uzavřít s výše zmíněnou firmou smlouvu o dílo.
7. ZO bere na vědomí odborný posudek vypracovaný Stavební poradnou, spol.s r.o. ,
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, jako podklad pro posouzení a hodnocení
nabídek v zadávacím řízení na stavební práce Plynofikace stávajících objektů č.p.
100,101 a 102 Lenora. ZO konstatuje, že nejvhodnější nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou podal firma REKON INSTA spol. s.r.o. , Volary 632, 384 51
Volary, a pověřuje starostku uzavřít s výše zmíněnou firmou smlouvu o dílo.
8. ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na plynárenské zařízení
v k.ú. Lenora a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy.

9. ZO konstatuje, že v zadávacím řízení na práce stavebního dozoru na stavbě STL
plynovod a přípojky Nad Tratí – Lenora a Plynofikace stávajících objektů č.p.
100.101 a 102 obdržela Obec Lenora z pěti oslovených firem jednu nabídku od
Stavební poradny,spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, a pověřuje
starostku s výše zmíněnou firmou uzavřít mandátní smlouvu .
10. ZO bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2009, tj. zisk 50 164,85 Kč
vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Lenora a rozhodlo převést částku 50 164,85 Kč do rezervního fondu.
11. ZO bere na vědomí výsledek hospodaření Hospodářské činnosti Obec Lenora za
rok 2009, tj. zisk 978 797,92 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 942 843,03 Kč
ponechat na účtu bytového fondu ve prospěch oprav.
12. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010.
13. ZO rozhodlo vyhovět žádosti Lenky Havelkové, Lenora 119, 384 42 Lenora, o
změnu územního plánu v rámci potencionální budoucí aktualizace Územního
plánu obce Lenora.
14. ZO schvaluje zadávací řízení na dodavatele stavby Oprava stávajícího odvodnění
v osadě Zátoň dle projektové dokumentace Ing. V. Jiráně.
15. ZO rozhodlo nevyhovět žádosti o finanční příspěvek podané Komunitou pro
duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně, na podporu akce Boubín v rukou státu.
16. ZO bere na vědomí, že na záměr č. 4/2010 zveřejněný od 19.1. 2010 do 1.4. 2010
Obec Lenora neobdržela žádnou nabídku.

