
 
     Usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 22.3. 2012 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Jaroslava Krnáková, Monika Janáčová, Antonín Chrapan, Adriana   
                      Šindelářová, Jan Vaňáč               
Nepřítomni: Stanislav Tůma, Vít Urban  
Zapsala:       Hana Talafousová 
Ověřovatelé zápisu: Adriana Šindelářová, Monika Janáčová 

1. ZO schvaluje program jednání a určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a 
ověřovatele zápisu Adrianu Šindelářovou a Moniku Janáčovou. 

2. ZO projednalo Záměr č. 4/2012 na pronájem nemovitosti zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí 
pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p.č. 319/192, trvalý travní 
porost, o výměře 335 metrů čtverečních, k.ú. Lenora. ZO konstatuje, že na 
uvedený záměr nikdo nereagoval, a rozhodlo pronajmout výše zmíněný  pozemek 
Heleně Hánové, Lenora 101, za cenu 335 Kč ročně.  

3. ZO projednalo nabídky na zakázku zhotovení projektové dokumentace na 
rekonstrukci nemovité kulturní památky krytého mostu v Lenoře. ZO konstatuje, 
že byly doručeny 3 nabídky. Ekonomicky nejvhodnější nabídku podal uchazeč 
PONTEX s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice. ZO pověřuje 
starostku obce uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo. 

4. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku neziskovým organizacím v Lenoře 
takto: oddíl stolního tenisu: 7 000,- Kč, Občanské sdružení Sport a kultura Lenora: 
7 000,- Kč, Spolek žen v Lenoře: 6 000,- Kč, TJ Český křišťál Lenora, oddíl lední 
metané: 7 000,- Kč.   

5. ZO bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Lenora za rok 2010/11. 
6. ZO schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ v Lenoře do rezervního 

fondu. Hospodářský výsledek dle účetních výkazů k 31. 12. 2011 činí      
58 313,22 Kč. 

7. ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Lenora na roky 2013 – 2014. 
8. ZO schvaluje pozměňovací návrh rozpočtu v tomto znění: Rozpočtové výdaje: 

paragraf 3322 – krytý most, navýšit na 120 000,- Kč (původní návrh byl 90 000,- 
Kč), paragraf 3419 - příspěvky spolkům, snížit na 27 000,- Kč ( původní návrh byl 
28 000,- Kč), paragraf 5512 – požární ochrana SDH, navýšit na 65 000,- Kč           
( původní návrh byl 50 000,- Kč).  Zapojení prostředků z minulých let navýšit na 
533 300,- Kč (původní návrh byl 489 300,- Kč).  

9. ZO schvaluje rozpočet obce Lenora na rok 2012. 
10. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012. 
11. ZO po projednání a hlasování vydává podle § 54 zákona č. 183/2006 Sb.,o 

územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Lenora formou opatření obecné povahy       
( viz příloha). 
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12. ZO bere na vědomí a souhlasí s tím, že ztrátový výsledek hospodaření Infocentra a 
výstavy skla obce Lenora v roce 2011 činí -27 417,71 Kč a bude pokryt ze zisků 
minulých let. ZO bere na vědomí a souhlasí s tím, že ztrátový výsledek 
hospodaření bytového fondu obce Lenora v roce 2011 činí -33 240,96 Kč a bude 
pokryt ze zisků minulých let. Celková ztráta hospodářské činnosti obce Lenora za 
rok 2011 činí -60 658,67 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2011 ve výši 
33 837,- Kč bude v průběhu roku 2012 převedena do rozpočtu obce Lenora. 

13. ZO bere na vědomí, že rozhodnutím Obecního úřadu, jako správce místních 
poplatků, na základě § 158 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. v platném znění, je 
v roce 2011 odepsán celkem jeden místní poplatek za komunální odpad v celkové 
částce 300,- Kč. Jde o dlužnou část MP z roku 2009 po zemřelém poplatníkovi. 
Dále bylo místním šetřením a na základě čestného prohlášení poplatníka zjištěno, 
že v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/10, bylo osvobozeno celkem 106 
poplatníků v celkové částce 52 735,- Kč. Seznam poplatků je součástí agendy MP 
za komunální odpad za rok 2011.  

14. ZO bere na vědomí statistiku vývozu a likvidace odpadů v obci Lenora za rok 
2011. 

15. ZO projednalo zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22. 12. 2012. 


