Usnesení
z jednání ZO č. 13/2016
konaného dne 09.06.2016
13/2016/1 – ZO schvaluje program jednání dne 09.06.2016.
13/2016/2 – ZO schvaluje nabídku firmy Ekostavby Louny s.r.o. ve výši 2.055.790,- Kč
včetně DPH na akci „obnova komunikací v části ulice Jiráskova (od čp. 345 k čp. 142)
a v části ulice Komenského (od čp. 71 k čp. 377)“.
13/2016/3 – ZO ukládá podepsat smlouvu o dílo s firmou Ekostavby Louny s.r.o. na částku
2.055.790,- Kč včetně DPH na akci „obnova komunikací v části ulice Jiráskova (od čp. 345
k čp. 142) a v části ulice Komenského (od čp. 71 k čp. 377)“.
13/2016/4 – ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 90/172 k.ú. Dobroměřice za odhadní cenu
34.670, - Kč manželům Mileně a Václavu Suchým, Dobroměřice.
13/2016/5 – ZO ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 90/172
k.ú. Dobroměřice za odhadní cenu 34.670, - Kč s manželi Milenou a Václavem Suchými,
Dobroměřice.
13/2016/6 – ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 511/6 k.ú. Lenešice – zahrada - za odhadní
cenu 13.530,- Kč manželům Haně a Františku Štěpánkovým, Lenešice.
13/2016/7 – ZO ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 511/6
k.ú. Lenešice - zahrada - za odhadní cenu 13.530, - Kč s manželi Hanou a Františkem
Štěpánkovými, Lenešice.
13/2016/8 – ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 4095/9, 4095/10 a 28/13 k.ú. Lenešice –
zahrada - za odhadní cenu 2.750,- Kč panu Petru Šmídovi, Lenešice.
13/2016/9 – ZO ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 4095/9,
4095/10 a 28/13 k.ú. Lenešice - zahrada - za odhadní cenu 2.750, - Kč s panem Petrem
Šmídem, Lenešice.
13/2016/10 – ZO schvaluje vydat souhlasné stanovisko projektantce paní Marii Benešové
na akci „Vodovodní a kanalizační přípojka + ČOV pro RD čp. 160 na pozemku p.č. 182 k.ú.
Lenešice“.
13/2016/11 – ZO schvaluje poskytnout Centru služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
dotaci ve výši 1.000,- Kč.
13/2016/12 – ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o dotaci ve výši 1.000,- Kč s Centrem
služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
13/2016/13 – ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 4185/4 k.ú. Lenešice a to p. Tichnovi
díl č. 1 tohoto pozemku, p. Diblíčkovi díl č. 2 tohoto pozemku, p. Budiačovi díl č. 3 tohoto
pozemku a to za cenu 1000,- Kč za jeden každý díl za kalendářní rok.
13/2016/14 – ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu pronájmu pozemku p.č. 4185/4 k.ú.
Lenešice a to s p. Tichnou na díl č. 1 tohoto pozemku, s p. Diblíčkem na díl č. 2 tohoto

pozemku, s p. Budiačem na díl č. 3 tohoto pozemku a to za cenu 1000,- Kč za jeden každý díl
za kalendářní rok.
13/2016/15 – ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na akci „č. IV-12-4013486/VB/001 – Lenešice, ppč. 402/16, p. Sirko – kNN – zahrady“ –
umístění pojistkové skříně s příslušným kabelovým vedením.
13/2016/16 – ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na akci „č. IV-12-4013486/VB/001 – Lenešice, ppč. 402/16, p. Sirko –
kNN – zahrady“ – umístění pojistkové skříně s příslušným kabelovým vedením.
13/2016/17 – ZO schvaluje nabídku Ing. Vondry na vytvoření energetického štítku - budova
OÚ za cenu 8.000,- Kč a budova MŠ za cenu 5.500,- Kč včetně vytvoření projektové
dokumentace.
13/2016/18 – ZO ukládá starostovi uzavřít s Ing. Vondrou smlouvu o vytvoření
energetického štítku budovy OÚ za cenu 8.000,- Kč a budovy MŠ za cenu 5.500,- Kč včetně
vytvoření projektové dokumentace.
13/2016/19 – ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s MÚ Louny o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
(ISÚI – RÚIAN).
13/2016/20 – ZO ukládá starostovi uzavřít veřejnoprávní smlouvu s MÚ Louny
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí (ISÚI – RÚIAN).
13/2016/19 – ZO schvaluje spolufinancování projektu „PD zvýšení bezpečnosti“ z dotace
POV ÚK ve výši 50.000,- Kč a 250.000,- Kč zajistí Obec Lenešice
13/2016/21 – ZO schvaluje závěrečný účet obce Lenešice za rok 2015 bez výhrad.
13/2016/22 – ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021.
13/2016/23 – ZO schvaluje přesun přeplatku za energie ve výši 220.000,- Kč v rámci
rozpočtu ZŠ z kapitoly Energie do kapitoly Opravy a údržba a jeho použití na výměnu oken
na 2. stupni ZŠ, oprava lina a malování ve dvou třídách 2. stupně a jedné třídy 1. stupně
a další drobné opravy.
13/2016/24 – ZO schvaluje bezplatný převod části pozemku p.č. 185 k.ú. Lenešice
nacházející se před vchodem do čp. 214 o výměře cca 23 m2.
13/2016/25 – ZO ukládá zastupitelce p. Vyskočilové připravit podklady pro bezplatný
převod části pozemku p.č. 185 k.ú. Lenešice nacházející se před vchodem do čp. 214
o výměře cca 23 m2.
13/2016/26 – ZO schvaluje zadání Změny č. 1 Územního plánu Lenešice.
13/2016/27 – ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 4650 k.ú. Lenešice o výměře 233 m2
od pana Josefa Pešuly za částku 26.116,- Kč.

13/2016/28 – ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu s panem Josefem Pešulou o koupi
části pozemku p.č. 4650 k.ú. Lenešice o výměře 233 m2 za částku 26.116,- Kč.
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