
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 19.12. 2017  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    

                    Dominik Pevný, Josef Košík, Pavel Filo 

Nepřítomni:  

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Monika Janáčová, Josef Košík 

 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Moniku 

Janáčovou, Josefa Košíka. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 22.11.2017. 

4. Na Záměr č.8/2017 o pronájem sklepního nebytového prostoru v domě č.p.51 o velikosti 

29 metrů čtverečních, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 966,- Kč měsíčně nikdo 

nereagoval. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  

5. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č. 9/2017 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. 312/4– ostatní 

plocha o výměře 2 202 m
2
 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001. a to části o 

výměře 40 m
2
 dle přiložené situace. Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr 

byla doručena jedna obálka s nabídkovou cenou 200,-Kč a rozhodlo pronajmout výše 

uvedený pozemek za cenu 200,-Kč ročně. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2016. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pohyblivé složky vodného na rok 2018 ve výši 36,30 

Kč/m
3
 bez  DPH  a cenu pohyblivé složky stočného na rok 2018 ve výši 31,78 Kč/m

3
 bez 

DPH. Cena pevné složky vodného, u kapacity vodoměru do 2,5m
3
/hod činí 690,- Kč bez 

DPH, u kapacity vodoměru do 6 m
3
/hod  činí 3094,- Kč bez DPH a u kapacity vodoměru 

do 15 m
3
/hod činí 17 516,- Kč bez DPH. Cena pevné složky stočného, u kapacity 

vodoměru do 2,5m
3
/hod činí 430,- Kč bez DPH, u kapacity vodoměru do 6m

3
/hod činí 

2 199,- Kč bez DPH a u kapacity vodoměru do 15 m
3
/hod činí 13 226,- Kč bez DPH. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů pro rok 2018 – Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihočeského kraje pro SDH Lenora, se zajištěným spolufinancováním ve výši 

33389,- Kč. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů pro rok 2018 – Podpora kultury – „Lenorská slavnost chleba“, se 

zajištěným spolufinancováním ve výši 66500,- Kč. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje s platností od 01.01.2018 měsíční odměnu neuvolněným 

členům zastupitelstva obce v souladu s Nařízením vlády č. 318//2017 Sb. o výši odměn 

OBEC  LENORA 



členů zastupitelstev územně samosprávných celků v následující výši. Místostarosta obce – 

9772,- Kč, předseda a člen výboru 711,- Kč.   

11. Zastupitelstvo obce schvaluje "nulovou" odměnu za výkon zastupitele a za výkon funkce 

člena výboru pro zastupitelku Moniku Janáčovou a zastupitele Pavla Fila na jejich vlastní 

žádost od 1.1.2018. 

12. Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon člena výboru, který není členem 

zastupitelstva, ve výši 200,-Kč za každé zasedání výboru.  

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Lenora na rok 2018. Rozpočet je schválen 

jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytku minulých let.  

17. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.1/2017 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

18. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.1040008835/001 o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene umístění distribuční soustavy-uložení kabelu NN, provedení podvrtu na 

pozemku parc.č.386/13 k.ú. Žlíbky, obec Horní Vltavice na LV č.100001 a na pozemku 

parc.č.228/19 v k.ú.Vlčí Jámy, obec Lenora, na LV č.10001 se společností E. ON 

Distribuce,a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno 

úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 5000,- Kč bez DPH.  ZO pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

  


