OBEC LENORA
Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 15.6. 2011 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Jaroslava Krnáková, Monika Janáčová, Antonín Chrapan,
Adriana Šindelářová,
Nepřítomni: Jan Vaňáč, Stanislav Tůma, Vít Urban
Zapsala:
Hana Talafousová
Ověřovatelé zápisu : Monika Janáčová, Adriana Šindelářová
1. ZO schvaluje program jednání a určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a
ověřovatele zápisu Moniku Janáčovou a Adrianu Šindelářovou.
2. ZO schvaluje výroční zprávu o hospodaření ZŠ, MŠ a školní jídelny v Lenoře.
3. ZO schvaluje závěrečný účet obce Lenora bez výhrad.
4. ZO bere na vědomí výsledky zadávacího řízení na výměnu oken v bytovém domě
č.p. 100 a 101 v Lenoře. ZO rozhodlo vybrat jako zhotovitele stavby firmu, která
podala ekonomicky nejvhodnější nabídku, a to firmu Oknotherm, spol. s r.o.,
Linecká 377, Kaplice, 382 41. ZO rozhodlo provést výměnu oken v domě č.p. 101.
ZO pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo.
5. ZO rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na opravu veřejného osvětlení v rámci akce
„Optimalizace veřejného osvětlení“ s Jaroslavem Šumanem, Šumavská 211, 384
51 Volary.
6. ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na akci „Rekonstrukce
části kanalizace v obci Lenora“ před č.p. 87.
7. ZO schvaluje koupi hasičského vozu pro SDH Lenora v ceně 80 000,- Kč.
8. ZO schvaluje text dopisu Obce Lenora, právnímu zástupci ČSTV JUDr. Karlu
Poupětovi s návrhy na převzetí sokolovny do vlastnictví obce Lenora . Pověřuje
starostku obce dalším jednáním se zástupci ČSTV.
9. ZO schvaluje žádost Obce Lenora na PF ČR o vydání části pozemku p.č. 273/1 pro
výstavbu cyklostezky a chodníku podél komunikace I/39, a to části vyplývající ze
studie pro provedení chodníku Sdružení projektantů AP2 Šlinc-Nováček, Zátkovo
nábřeží 448/7, České Budějovice.
10. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 /2011.
11. ZO zrušuje usnesení č. 24 ze dne 18.5. 2011, kterým bylo schváleno podání soudní
žaloby na vyklizení bytu č. 14 v domě č.p. 100 z důvodu uhrazení dlužné částky za
nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
12. ZO schvaluje podání soudní žaloby na vystěhování z bytu č. 13 v domě č.p. 102.
13. ZO zrušuje usnesení č. 25 ze dne 18.5. 2011, kterým bylo schváleno podání soudní
žaloby na exekuční vymáhání dlužné částky ve výši 24646,- Kč . ZO povoluje
dlužníkovi splátkový kalendář ve výši 2 000,- Kč měsíčně na dlužnou částku
24 646,- Kč za nájemné služby spojené s užíváním bytu č.14 v domě č.p. 100.
Splátkový kalendář je dlužník povinen sjednat do 30.6. 2011.
14. ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 25.5. 2011.

