OBEC LENORA
Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 31.1. 2012 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Jaroslava Krnáková, Monika Janáčová, Antonín Chrapan,
Stanislav Tůma, Vít Urban
Nepřítomni: Adriana Šindelářová, Jan Vaňáč
Zapsala:
Alena Němcová
Ověřovatelé zápisu : Stanislav Tůma, Vít Urban
1. ZO schvaluje program jednání a určuje zapisovatele Alenu Němcovou a
ověřovatele zápisu Stanislava Tůmu a Víta Urbana
2. ZO projednalo Záměr č. 1/2012 na prodej nemovitosti volné bytové jednotky č.
87/5 v domě č.p. 87 v obci Lenora. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo
nereagoval. ZO rozhodlo prodat bytovou jednotku prostřednictvím realitní
kanceláře NEMO reality s.r.o. Prachatice.
3. ZO projednalo Záměr č. 2/2012 na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a katastrální území Lenora, jako pozemková parcela č. 286/28, trvalý
travní porost, o výměře 331 metrů čtverečních, v k. ú. Lenora, s veškerým
zákonným příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi, zapsané na
listu vlastnictví 10001. ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval, a
rozhodlo prodat výše zmíněný pozemek panu F.M. za cenu 16 550,- Kč.
4. ZO rozhodlo koupit část pozemku p.č. 286/16, trvalý travní porost, o výměře 650
metrů čtverečních, k.ú. Lenora, a to část oddělenou geometrickým plánem pro
rozdělení pozemků č. 290-154/1999, tam označenou jako pozemek p.č. 286/75,
ostatní komunikace, o výměře 137 metrů čtverečních, za cenu 6 850,- Kč.
5. ZO projednalo Záměr č. 3/2012 na pronájem nemovitostí zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely
p.č. 322/1, ostatní plocha, o výměře 526 metrů čtverečních, k.ú. Lenora a p.č.
304/2, ostatní plocha, o výměře 139 metrů čtverečních, k. ú. Lenora, a to částí
pozemků dle zákresu v katastrální mapě o celkové velikosti 200 metrů čtverečních.
ZO konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout výše
zmíněnou část pozemku panu Z. M. za cenu 200,- Kč ročně.
6. ZO schvaluje vyhlášení zakázky na zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci nemovité kulturní památky krytého mostu v Lenoře.
7. ZO projednalo žádost Centra pro zdravotně postižené JK o.s. pracoviště
v Prachaticích o příspěvek na činnost. ZO rozhodlo poskytnout příspěvek na rok
2012 ve výši 1 000,- Kč.
8. ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Lenora v roce
2011.
9. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška obce Lenora č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací

přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
10. ZO zrušuje usnesení č. 12 ze dne 18. 5. 2010 tohoto znění: „ZO schvaluje cenu za
pronájem traktoru + vleku ( pluhu) s řidičem, a to 400,- Kč včetně DPH za 1
hodinu s platností od 19. 5. 2010“.
11. ZO schvaluje cenu za pronájem traktoru + vleku ( pluhu) s řidičem, a to 500,- Kč
bez DPH za 1 hodinu.
12. ZO zrušuje usnesení č. 9 ze dne 8. 7. 2010 tohoto znění: „ZO schvaluje cenu za
pronájem traktoru s čelním nakladačem: 600,- Kč za 1 hodinu včetně DPH“.
13. ZO schvaluje cenu za pronájem traktoru + čelního nakladače s řidičem 600,- Kč
bez DPH.
14. ZO zrušuje usnesení č. 8 ze dne 8. 7. 2010 tohoto znění: „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“.
15. ZO schvaluje podmínky pro příležitostný prodej dřeva: Na základě Rozhodnutí o
povolení ke kácení stromu na pozemku ve vlastnictví Obce Lenora, zajistí
pokácení stromu, zpracování a úklid dřevní hmoty zájemce o koupi dřeva
z předmětného stromu, a to ve vybraných případech, o nichž rozhodne starosta
obce. Zájemce o koupi dřeva tak učiní na své vlastní náklady. Zájemce je povinen
dodržet platné předpisy BOZP. Cena za prostorový metr takto získaného dřeva činí
200,- Kč bez DPH. Cena za 1 prostorový metr obcí zpracovaného silného
palivového dřeva (polena) činí 600,- Kč bez DPH. Cena za 1 prostorový metr obcí
zpracovaného slabého palivového dřeva (větve) činí 400,- Kč bez DPH. Dřevo
z drobných náletových dřevin na vybraných pozemcích, o nichž rozhoduje starosta
obce, Obec Lenora poskytne výměnou za vyřezání a úklid větví.
16. ZO schvaluje finanční plán údržby domů Obce Lenora pro rok 2012.
17. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2011.
18. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2011.
19. ZO stanovuje termín pro podání žádostí místních organizací o příspěvky na činnost
v roce 2012, a to od 1. 2. 2012 do 29. 2. 2012.
20. ZO schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 319/192, k. ú Lenora.

