OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 25.3. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Antonín Chrapan, Jaroslava Krnáková, Ladislav Nový,
František Stibal , Edita Sedlecká, Bohumila Seberová, Jan Vaňáč
Nepřítomni: 0
Zapsala : H. Talafousová
Ověřovatelé zápisu : A. Chrapan, E. Sedlecká

1. ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele
zápisu A.Chrapana a E.Sedleckou
2. ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulého jednání ZO ze dne 4.2.2010.
3. ZO schvaluje zápis do kroniky obce Lenora za rok 2009.
4. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Lenora a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice, umožňující využití nemovitosti pozemku 311/1, k.ú. Lenora, pro
účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění
kabelového vedení NN na části zatížené nemovitosti v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 530-1303/2009.
5. ZO
a, schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů pořízení
Změny
č.1
Územního
plánu
Lenora
b, schvaluje podle § 6 ods. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořízení
změny územního plánu příslušným úřadem územního plánování, tj. odborem
správním
a
regionálního
rozvoje
MěÚ
Prachatice
stavebně
c, určuje na základě §47 ods. 1 stavebního zákona zastupitelku obce Jaroslavu
Krnákovou, která bude spolupracovat na pořízení změny územního plánu.
6. ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej bytového domu č.p. 87 a pozemku st.
335, k. ú. Lenora a záměru na prodej bytového domu č.p. 51 a pozemku p.č. 170/1
dle geometr. plánu č. 533-46/2010, k.ú. Lenora.
7. ZO schvaluje podání žádostí o dotace z grantového programu JČ kraje Opravy a
rekonstrukce mateřských škol ( obnova herních prvků na zahradě MŠ) a Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury ( kanalizace u domu č.p. 87)
8. ZO schvaluje povolení splátkového kalendáře na dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu v bytě č. 2 v domě č.p. 100 a v bytě č. 3 v domě č.p. 100.
9. ZO schvaluje podmínky zadávacího řízení včetně seznamu oslovených uchazečů
na akci STL plynovod a přípojky Nad Tratí – Lenora a Plynofikace stávajících
objektů č.p. 100,101 a 102 Lenora s podmínkou doplnění bodu, v němž se
vyhrazuje právo Obce Lenora nevybrat v zadávacím řízení žádného
uchazeče.Zadávací řízení a seznam uchazečů jsou součástí zápisu.

10. ZO bere na vědomí informaci o poskytnutí finančního příspěvku JČ kraje na řešení
následků povodní vzniklých v důsledku přívalových dešťů v červnu a v červenci
2009 ve výši 266 530,- Kč.
11. ZO neschvaluje návrh usnesení k bodu programu č. 11: „Pořadí priorit investičních
a technologických akcí obce: a, výměnu technologie kotelny č.p. 103 pro dodávku tepla a
TUV do byt.domů 100/101/102 aa, Zateplení objektů (okna , dveře). Potřebná podmínka
s ohledem na náklady instalací a provozu. Nutné informace k tomuto plánu zajistí obecní
úřad. Bude obsahovat m.j. ekonomická zhodnocení rozdílných možností technologie kotelny,
zateplení objektů, rovněž možnosti využití programu Zelená úsporám. b, Investice do
plynofikace nebo technologie palivového hospodářství. (Tato technologie bude řešena
výhradně v závislosti na plánovaném zdroji energie). Související informace zajistí obecní
úřad. Zajistí též závazné stanovisko E-ON k účasti na investici. c, Investice do sokolovny
(nákup, opravy). d, Holobyty, sociální byty. e, Prostory pro poskytování zdravotní péče
v obci. f, Zateplování ostatních objektů. Poznámka: ZO rozhoduje o zastavení plánovaných
podružných projektů a investic s okamžitou platností.“ ZO konstatuje, že návrh usnesení

č. 11 nebyl přijat.
12. ZO neschvaluje návrh usnesení k bodu programu č. 12: „ Navržený přesun fin.
prostředků do vytvořeného fondu H“. ZO konstatuje, že návrh usnesení č. 12 nebyl
přijat.
13. ZO neschvaluje návrh usnesení k bodu programu č. 13: „a, odměny ZO pro
neuvolněné zastupitele (50%), mzdy a odměny uvolněných (4%) přesun do fondu H b, další
položky: Vnitřní správa a obecní zastupitelstvo Ostatní osobní výdaje? Knihy, tisk? PHM?
Školení? Programové vybavení? c, Kapitola rozpočtu pro rok 2010: 2212, 2321, 3399, 3429,
3936, 3745, 5512 , slavnosti, oprava komunikací, inf.tabule, dětské hřiště. Dohodnuté části b)
a c) ( v zápisu bude specifikováno) rovněž přesun do fondu H d, Revize bodu 13. Revokovat
usnesení ZO ze dne 04.02. 2010. Uvolněné prostředky použít do fondu H ( smlouva ?
s mikroregionem, sankce při odstoupení?) ZO konstatuje, že návrh usnesení č. 13 nebyl

přijat.
14. ZO rozhodlo nehlasovat o návrhu usnesení k bodu programu č. 14 z toho důvodu,
že nebylo schváleno zřízení fondu H.
15. ZO rozhodlo nehlasovat o návrhu usnesení k bodu programu č. 15 z toho důvodu,
že nebylo schváleno zřízení fondu H.
16. ZO schvaluje odpis pohledávek ve výši 3 945,- Kč na nebytový prostor v domě
č.p. 87. Výpočet pohledávek je součástí zápisu.

