OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 4.2. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Antonín Chrapan, Jaroslava Krnáková, Ladislav Nový,
František Stibal , Edita Sedlecká, Bohumila Seberová
Nepřítomni: Jan Vaňáč
Zapsala : Alena Němcová
Ověřovatelé zápisu : F.Stibal, L. Nový

1. ZO schvaluje program jednání, zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele
zápisu Františka Stibala a Ladislava Nového.
2. ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulého jednání ZO ze dne 15.12.
2009.
3. ZO schvaluje zařazení krytého mostu v Lenoře, tzv. rechlí, do majetkové evidence
Obce Lenora na základě vyjádření vedoucího odboru kultury ONV Lubomíra
Dokulila ze dne 19.4. 1985, pod číslem jednacím Kult.404/5.
4. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z připravovaného grantu Jihočeského kraje
na předprojektovou přípravu obnovy nemovitých kulturních památek, tj.na rechle
v Lenoře.
5. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z grantu Jihočeského kraje na projekt Pečení
chleba v Lenoře v programu Podpora kultury pro rok 2010.
6. ZO projednalo záměr č. 1/2010. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo
nereagoval. Schvaluje pronájem pozemku dle záměru 1/2010 na pronájem části
nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora,
pozemkové parcely p. č. 322/1– ostatní plocha o výměře 526m2 v k.ú. Lenora a
304/2- ostatní plocha o výměře 139 metrů čtverečních v k. ú. Lenora, označené
na listu vlastnictví č.10001. Jedná se o pronájem částí pozemků 322/1 a 304/2 o
celkové velikosti 200 metrů čtverečních Ladě Vondrákové, U Francouzů 1186,
379 01 Třeboň , za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 200,- Kč
ročně.Pozemek bude využit jako manipulační plocha a zahrada u domu č.p. 140
v Lenoře.
7. ZO projednalo záměr č. 2/2010. Konstatuje, že na uvedený záměr nikdo
nereagoval. Schvaluje podnájem 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. 84–
zahrada, o výměře 782 metrů čtverečních, ve vlastnictví PF ČR, označené na listu
vlastnictví č.10002.Jedná se o podnájem části pozemku p.č. 84 o velikosti 120
metrů čtverečních Václavu Tomáškovi, U Nádraží 172, 277 16 Všetaty, za
podnájemní cenu v místě a čase obvyklou 240,-Kč ročně.Pozemek bude využit
jako manipulační plocha u budovy bez č.p. na pozemku st. 154 v Zátoni.

8. ZO projednalo záměr č. 3/2010. Konstatuje, že na uvedený záměr byly podány
dvě nabídky. ZO schvaluje prodej pozemku dle záměru č. 3/2010 na prodej
nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice,v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území
Lenora, pozemkové parcely p. č. 415/2– ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú.
Houžná, označené na listu vlastnictví č.10001, MUDr. Kryštofu Slabému,
Brunclíkova 1759/22, Praha 6 a MVDr. Alžbětě Stárkové, U Družstva Práce
1475/74, Praha 4 , kteří podali nejvyšší nabídku, za cenu 8 700,- Kč.
9. ZO bere na vědomí odborný posudek zpracovaný Stavební poradnou , spol. s.r.o.
České Budějovice na zadávací řízení na stavební práce Oprava místních komunikací
Zátoň po povodních v roce 2009. ZO schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem,
který podal ekonomicky nejvhodnější nabídku a to se společností Swietelsky
stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice. ZO pověřuje starostku
Obce Lenora uzavřít smlouvu o dílo s výše jmenovanou společností.
10. ZO schvaluje změnu Pravidel upravujících otázky související s přidělováním bytů,
zajišťováním bytových náhrad a nájmem bytů, v domech ve vlastnictví Obce
Lenora. Změna je přílohou usnesení.
11.ZO schvaluje připojení Obce Lenora k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a dne
10.3. 2010 vyvěšení tibetské vlajky.
12.ZO zrušuje usnesení č. 10 ze dne 15.12. 2009.
13.Zastupitelstvo Obce Lenora schvaluje přistoupení Obce Lenora k projektu
„Marketingová strategie a propagace Šumavy“ prostřednictvím
Mikroregionu Šumava – západ, který je příjemcem dotace z ROP Jihozápad.
Zastupitelstvo Obce Lenora prohlašuje, že Obec Lenora má dostatečné finanční
prostředky k financování projektu „Marketingová strategie a propagace
Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 478 869,- Kč. Podíl Obce
Lenora vůči dodavatelům bude financován prostřednictvím účtu Mikroregionu
Šumava – západ, který Obci Lenora přeúčtuje částku rovnající se 13% z tohoto
podílu, tedy 62 253,- Kč + bankovní příslušenství.
Zastupitelstvo Obce Lenora prohlašuje, že ručí za projekt „Marketingová
strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj.
478 869,- Kč.
Zastupitelstvo Obce Lenora se zavazuje, že v případě porušení dotačních
podmínek Obcí Lenora a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu,
převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet
Mikroregionu Šumava – západ.
Zastupitelstvo Obce Lenora pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Lenora
a Mikroregionem Šumava – západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu
obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a
krácení, či odebrání dotací.
Veškerá usnesení ZO týkající se tohoto projektu jsou platná pouze v případě
přiznání dotace.
14. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Centrum pro zdravotně
postižené JČ kraje o.s. pracoviště Prachatice.
15. ZO bere na vědomí, že v roce 2009 byly rozhodnutím Obecního úřadu v Lenoře
jako správce místních poplatků odepsány 3 místní poplatky za komunální odpad
v celkové částce 1350,- Kč.

16. ZO schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na odvedení dešťových
vod v okolí místní komunikace v Zátoni p.č. 85/4.
17. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací po
povodních v roce 2009 na MMR do programu Obnova obecního a krajského
majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

