
                Usnesení   ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 30.8. 2017  v zasedací místnosti OÚ   Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,                        Dominik Pevný, Pavel Filo, Josef Košík Nepřítomni:  Zapsala: Alena Němcová       Ověřovatelé zápisu: Josef Košík, Monika Janáčová   1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Josefa Košíka, Moniku Janáčovou. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 3. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č. 4/2017 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, poz.parc.č. 275/12 – trvalý travní porost o výměře 30677 m2, k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001.  Jedná se o část pozemku zakreslenou v příloze záměru č. 4/2017  o  výměře 9 222 m2. Pozemek bude zemědělsky využit -  jedenkrát ročně sečení trávy. Bližší podmínky obhospodařování pozemku budou nájemcem projednány se Správou NP Šumava. Nájemní doba se sjednává na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr byla doručena jedna obálka s nabídkovou cenou 5000,-Kč a  rozhodlo pronajmout výše uvedené pozemky L. H., Nová Kolonie 106, 384 51 Volary za cenu 5000,- ročně. 4. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č. 5/2017 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 manipulační plocha  o celkové výměře 3047 m2  a pozemkové parcely p.č.312/19 ostatní plocha o celkové výměře 5337 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o výměře 25 m2 dle přiložené situace. Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr reagoval jeden zájemce, a to  M. P., Lenora 85, který podal nabídku ve výši 100,- Kč ročně. Zastupitelstvo obce rozhodlo pronajmout výše zmíněnou část pozemku M. P. za cenu ve výši 100,- Kč ročně na dobu neurčitou.  5. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla - Oprava čtyř sociálních jader v č.p.100 Lenora včetně seznamu oslovených firem a hodnotící komise. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu.  6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost prodeje části pozemku parcelní číslo 319/86 v k.ú. Lenora, a to označenou číslem 1 dle Územní studie lenora – lokalita 54 Na střelnici o výměře 1980 m2. Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat vypracování znaleckého posudku na cenu pozemku, zadat zaměření-Geometrický plán dotčeného pozemku s ohledem na budoucí zasíťování lokality 54 Na střelnici. 7. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nákladního automobilu Ford Transit 350M valník,rok výroby 2005, identifikační číslo vozidla (VIN) WF0CXXTTFC4D00527 za cenu 125000,- 
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Kč včetně DPH pro Sdružení dobrovolných hasičů Lenora. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej hasičského vozidla Avia A 30 K, výrobní číslo 17-80-04224, rok výroby 1980 za cenu 10000 Kč včetně DPH. Důvodem je stáří vozidla-37 let a stále se zvyšující náklady na opravy a jeho provozuschopnost. 8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.5, 7, 8 9. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10 10. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zadání vypracování možnosti náhrady nevyhovujícího veřejného osvětlení za kvalitnější, které splňuje podmínky k předložení žádosti v rámci Výzvy č.15/2017 Národního programu Životní prostředí.  11. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej zahrady  p.č. 319/173 v k.ú. Lenora.  


