OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 8.7. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Antonín Chrapan, Jaroslava Krnáková,
František Stibal, Bohumila Seberová, Edita Sedlecká, Ladislav Nový,
Jan Vaňáč
Nepřítomni:
Zapsala: Hana Talafousová
Ověřovatelé zápisu : E.Sedlecká, L. Nový
1. ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele
zápisu E.Sedleckou a L. Nového
2. ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z jednání ZO dne 21.6. 2010
3. ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Úvěr STL
plynovod a přípojky Nad tratí – Lenora a plynofikace stávajících objektů č.p.
100,101 a 102“. Konstatuje, že ze tří oslovených firem podala ekonomicky
nejvhodnější nabídku Česká spořitelna, Velké náměstí 55, 386 12 Strakonice. ZO
schvaluje přijetí návrhu úvěrové smlouvy dle předložené nabídky. ZO pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
4. ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na projekt Podpora tělesné aktivity
a motorické obratnosti dětí v Mateřské škole Lenora. ZO schvaluje uzavřít
smlouvu s firmou LUNA PROGRESS Zdenice 40, 384 01 Nebahovy na herní
sestavu a s firmou Vetas – Jiří Sedlák, Ledeč nad Sázavou na zahradní altán. ZO
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
5. 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 385 000,- Kč.
6. ZO schvaluje zveřejnění záměru na pronájem zahrady p.č. 319/173 o výměře 801
metrů čtverečních.
7. ZO projednalo žádost Františka Karase, Zátoň 7 o prodej pozemku p.č. 321/6, k. ú.
Lenora. ZO rozhodlo pozemek p.č. 321/6, k.ú. Lenora neprodat.
8. ZO schvaluje podmínky a ceny příležitostného prodeje palivového dřeva:
Pokácení stromu zajistí Obec Lenora, dále jej zpracuje samovýrobce včetně úklidu
větví – cena 300,- Kč/1 metr krychlový bez DPH, minimálně však cena za
pokácení stromu.
Prodej silného palivového dřeva (polena)- 400,- Kč/1 metr krychlový bez DPH,
prodej slabého palivového dřeva (větve) – 300,- Kč/1 metr krychlový bez DPH).
Dřevo z drobných náletových dřevin výměnou za vyřezání a úklid větví.
9. ZO schvaluje cenu za pronájem traktoru s čelním nakladačem: 600,- Kč/1 hodinu
včetně DPH.

