OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 14.4. 2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Petr Buriánek, Pavel Filo, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,
Václav Kovář, Jaroslava Krnáková,
Nepřítomni: 0
Zapsala:
Alena Němcová
Ověřovatelé zápisu: Martin Hlouška, Antonín Chrapan
1. ZO určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Martina Hloušku a
Antonína Chrapana.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO projednalo Zápis z jednání hodnotící komise výběrového řízení na zhotovitele díla
Výměna oken v bytovém domě č.p. 102 v Lenoře a rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem, který podal nejnižší cenovou nabídku, a to se společností WINDOW
HOLGDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo.
4. ZO projednalo zápis hodnotící komise výběrového řízení na zhotovitele díla Výměna
dveří v bytovém domě č.p. 100 a č.p. 101 v Lenoře a rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem, který podal nejnižší nabídku, a to se společností OKNOTHERM, spol.s.r.o.,
Linecká 377, 382 41 Kaplice. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
5. ZO po projednání a hlasování vydává podle § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3
Územního plánu Lenora formou opatření obecné povahy. Opatření je přílohou zápisu.
6. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Lenora.
7. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2.
8. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
9. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora a společností
G-project, s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice, jejímž
předmětem je zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu Rekonstrukce
krytého mostu (rechle) v Lenoře, schváleného v rámci 25. výzvy ROP Jihozápad. ZO
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
10. ZO zrušuje usnesení č. 6 ze dne 26.2. 2015 tohoto znění: „ZO projednalo Záměr č. 3/2015
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 m2 v k.ú. Lenora,
označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o výměře 224 metrů čtverečních. ZO
konstatuje , že na uvedený záměr reagovali dva uchazeči a nabídli shodně cenu 672,- Kč.
ZO rozhodlo pronajmout část pozemku 319/151 o velikosti 224 metrů čtverečních, za
nájemní cenu v místě a čase obvyklou 672,- Kč ročně R. M..“

