OBEC LENORA
Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 17.5. 2012 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Jaroslava Krnáková, Monika Janáčová, Antonín Chrapan,
Vít Urban
Nepřítomni: Adriana Šindelářová, Jan Vaňáč, Stanislav Tůma
Zapsala:
Hana Talafousová
Ověřovatelé zápisu: Monika Janáčová, Vít Urban
1. ZO určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Moniku
Janáčovou a Víta Urbana.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO projednalo Záměr č. 5/2012 na pronájem sklepního nebytového prostoru o
velikosti 29 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo
nereagoval a prostor zůstane nepronajatý do doby případné další nabídky.
4. ZO projednalo Záměr č. 6/2012 na pronájem části nemovitosti zapsané u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely
p.č. 319/151, ostatní plocha, o výměře 1339 metrů čtverečních, k.ú. Lenora, a to
části o velikosti 224 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo
další nereagoval, a rozhodlo pronajmout výše zmíněný pozemek panu D. Ch. za
cenu 224,- Kč ročně.
5. ZO projednalo Záměr č. 7/2012 na pronájem části nemovitostí zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely
p.č. 312/14, ostatní plocha, o výměře 3047 metrů čtverečních a p.č. 312/1 , ostatní
plocha o výměře 5337 metrů čtverečních, obě k.ú. Lenora, a to části o velikosti
360 metrů čtverečních z pozemku p.č. 312/14 a části o velikosti 525 metrů
čtverečních z pozemku p.č. 312/1. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo
další nereagoval, a rozhodlo pronajmout výše zmíněný pozemek paní R. Č. za
celkovou cenu 885 Kč ročně.
6. ZO projednalo Záměr č. 8/2012 na pronájem části nemovitosti zapsané u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely
p.č. 312/14, ostatní plocha, o výměře 3047 metrů čtverečních, k.ú. Lenora, a to
části o velikosti 101,5 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr
nikdo další nereagoval, a rozhodlo pronajmout výše zmíněný pozemek panu J. N.
za cenu 102,00 Kč ročně.
7. ZO projednalo Záměr č. 9/2012 na pronájem části nemovitostí zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely
p.č. 272/19, trvalý travní porost, o výměře 2081 metrů čtverečních, p.č. 286/1 ,
trvalý travní porost o výměře 6192 metrů čtverečních, p.č. 286/7, trvalý travní

porost o výměře 8945 metrů čtverečních, p.č. 316/1 trvalý travní porost o výměře
18610 metrů čtverečních, všechny k.ú. Lenora, a to částí o celkové výměře 15500
metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo další nereagoval, a
rozhodlo pronajmout výše zmíněné pozemky společnosti DJK s.r.o., Řasnice 18,
Strážný, za 500,- Kč ročně.
8. ZO projednalo Záměr č. 10/2012 na pronájem části nemovitosti zapsané u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely
p.č. 312/1, ostatní plocha, o výměře 5337 metrů čtverečních, a to části o velikosti
500 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo další
nereagoval, a rozhodlo pronajmout výše zmíněný pozemek manželům V. a M. D.
za cenu 500,- Kč ročně.
9. ZO schvaluje přijetí daru stavby komunikace SO 102, a to úsek od km 143/191 do
km 143/552 st. st., umístěné na pozemku p.č. 386/20, p.č. 386/19 a p.č. 386/16
v k.ú. Žlíbky včetně pozemků p.č. 386/20, p.č. 386/19 a p.č. 386/16 od státní
příspěvkové organizace ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, která je
příslušná hospodařit s majetkem státu ČR.
10. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 273/6, odděleného GP pro
rozdělení pozemku č. 548-157/2011 z pozemku 273/1, o výměře 2 959 metrů,
čtverečních za účelem budoucí stavby cyklostezky a chodníku pro pěší.
11. ZO bere na vědomí vyúčtování veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2011
podle Smlouvy o obstarávání správy a provozu veřejného vodovodu v obci Lenora
ze dne 26.3. 1997 a Smlouvy o obstarávání správy a provozu čistírny odpadních
vod a veřejné kanalizace v obci Lenora ze dne 26.1. 2001. Vyúčtování je přílohou
usnesení.
12. ZO schvaluje organizaci sběru velkoobjemového odpadu, elektroodpadu,
nebezpečného odpadu a kovového odpadu pro období 2012 – 2014 takto:
velkoobjemový odpad a kovový odpad 1x ročně, elektroodpad a nebezpečný
odpad 2x ročně. Termíny sběru odpadů určí starostka obce.
13. ZO schvaluje poskytnutí daru Římskokokatolické farnosti Horní Vltavice, Horní
Vltavice č.p. 1, IČ 63913224 na elektrifikaci a opravu hodin v kostele v Horní
Vltavici ve výši 3 000,- Kč.
14. ZO schvaluje ceny za zapůjčení velkého party stanu včetně postavení a složení
5 000,- Kč, malého stanu 300,- Kč a souboru pivních lavic 300,- Kč.
15. ZO nevyhovuje žádosti paní M. P. o splátkový kalendář na dluh za nájemné a
služby spojené s užíváním bytu.

