OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 30.9. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Jaroslava Krnáková, Bohumila Seberová, Edita Sedlecká, Ladislav Nový,
Jan Vaňáč, Antonín Chrapan
Nepřítomni: František Stibal
Zapsala: Hana Talafousová
Ověřovatelé zápisu : Antonín Chrapan, Ladislav Nový
1. ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele
zápisu A. Chrapana a L. Nového.
2. ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z jednání ZO dne 10.8. 2010.
3. ZO projednalo prodej budov dle záměru č. 15/2010. ZO konstatuje, že na uvedený
záměr nikdo nereagoval a schvaluje prodej budov bez č.p./č.e. na st. parcele
č.392 se způsobem využití jako jiná stavba, budovu bez č.p. /č.e. na st. parcele č.
393 se způsobem využití jako jiná stavba,budovu bez č.p./č.e na st. parcele č. 394
se způsobem využití jako jiná stavba, budovu bez č.p./č.e. na st. parcele č. 395 se
způsobem využití jako jiná stavba a st. parcelu č. 395 – zastavěnou plochu a
nádvoří o výměře 62 metrů čtverečních dle přiloženého návrhu kupních smluv,
který je nedílnou součástí zápisu.
4. Zastupitelstvo Obce Lenora bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Obec Lenora
učinila prohlášení o vlastnictví k nemovitosti – stavbě kryté lávky přes řeku Vltavu
(rechle) na parcelách p.č. 362, 318/2 v k.ú. Lenora a č. 4699 v k.ú. Volary,
evidované jako kulturní památka ve státním seznamu nemovitých kulturních
památek pod č. ÚSKP 45624/3-3637, která do majetku obce přešla ve smyslu ust.
§ ods. 1 zákona č. 172/1991 Sb. v platném znění dnem 24.5. 1991.
5. ZO
a, schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
Změny
č.2
Územního
plánu
Lenora
předpisů pořízení
b, schvaluje podle § 6 ods. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořízení
změny územního plánu příslušným úřadem územního plánování, tj. odborem
stavebně
správním
a
regionálního
rozvoje
MěÚ
Prachatice
c, určuje na základě §47 ods. 1 stavebního zákona zastupitelku obce Jaroslavu
Krnákovou, která bude spolupracovat na pořízení změny územního plánu.
6. ZO schvaluje příspěvek oddílu lední metané ve výši 6 000,-Kč.
7. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
8. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
9. ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/ 2010 o účtování časového rozlišení a
dohadných položkách, Vnitřní směrnici č. 2/2010 k opravným položkám
pohledávek a Vnitřní směrnici č. 3/2010 o podrozvahové evidenci. Dále schvaluje
Dodatek k vnitřní organizační směrnici č. 2/2007 ze dne 11.12.2007.
10. ZO bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 22.9. 2010.

11. ZO bere na vědomí zprávu z kontrolního výboru ze dne 29.9. 2010.
12. ZO schvaluje odpuštění penále a úroku z prodlení ve výši 20 179,- Kč.
13. ZO schvaluje podání soudní žaloby na vystěhování z bytu.
14. ZO projednalo dopis společnosti Elektroinvest Strakonice s.r.o. ze dne 24.9. 2010.
ZO požaduje úhradu za věcné břemeno pro kabelové vedení VN ve výši 100,- Kč
za 1 metr.

