OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 4.5. 2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Petr Buriánek, Pavel Filo, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,
Jaroslava Krnáková,
Nepřítomni: Václav Kovář
Zapsala:
Jaroslava Krnáková
Ověřovatelé zápisu: Monika Janáčová, Petr Buriánek

1. ZO určuje zapisovatele Jaroslavu Krnákovou a ověřovatele zápisu Moniku Janáčovou a
Petra Buriánka.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO projednalo Záměr č. 4/2015 na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
katastrální území Lenora, a to volné bytové jednotky č. 87/1, 2 + 1, umístěné ve druhém
nadzemním podlaží levého vchodu budovy č.p. 87 o celkové ploše 49,35 m2
s příslušenstvím. ZO konstatuje, že na výše uvedený záměr zareagovali dva zájemci. ZO
rozhodlo prodat byt zájemci, který podal nejvyšší cenovou nabídku, a to panu K. R., za
cenu 300 000,- Kč.
4. ZO projednalo Záměr č. 5/2015 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. 316/1– trvalý travní porost o
výměře 18587m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o výměře
1050 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na výše uvedený záměr nikdo nereagoval a
rozhodlo pronajmout část pozemku p.č. 316/1 o výměře 1050 metrů čtverečních panu R P.
za cenu v místě a čase obvyklou 1050,- Kč ročně.
5. ZO schvaluje roční účetní závěrku obce Lenora, IČ: 00250538, za rok 2014.
6. ZO Lenora schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace obce Lenora „Základní
a mateřské školy Lenora“, IČ: 70996342, za rok 2014.
7. ZO schvaluje rozdělení výsledku hospodaření (VH) z hospodářské činnosti (HČ) obce za
rok 2014 v celkové částce 1 286 218,24 Kč. VH HČ muzea obce Lenora za rok 2014
v částce 4 973,01 Kč bude převeden do rozpočtu obce. VH HČ bytového fondu (BF) obce
Lenora za rok 2014 v částce 1 281 245,23 Kč bude ponechán na účtu BF ve prospěch
oprav BF a přeúčtován z č. ú. 431 000 na č. ú. 432 000.

