
 
                Usnesení  

 zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 11.12. 2012 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Jaroslava Krnáková, Monika Janáčová, Antonín Chrapan,  
                     Stanislav Tůma, Vít Urban, Adriana  Šindelářová, Jan Vaňáč 
Nepřítomni: 0 
Zapsala:       Alena Němcová 
Ověřovatelé zápisu: Antonín Chrapan, Jan Vaňáč 
 
1. ZO určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Antonína Chrapana a Jana 

Vaňáče. 
2. ZO schvaluje program jednání. 
3. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2012. 
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012. 
5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 do řádného schválení rozpočtu dle § 13 

zákona č. 250/2000 Sb. takto: Obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz 
Obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání 
rozpočtových prostředků. Přednostně poskytuje příspěvek organizaci Základní škola a 
mateřská škola Lenora. Hradí závazky plynoucí z již dříve uzavřených smluv a jiných 
stávajících právních závazků. Může hradit mimořádné výdaje, které převyšují nejnutnější 
výdaje zabezpečující běžný provoz.  

6. ZO schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace č. 2/2012. Směrnice je přílohou 
zápisu. 

7. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

8. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích. Vyhláška je 
přílohou zápisu.   

9. ZO schvaluje cenu za vodné a stočné na rok 2013. Cenová kalkulace je přílohou zápisu. 
10. ZO schvaluje finanční plán údržby domů Obce Lenora pro rok 2013. Finanční plán je 

přílohou zápisu.  
11. ZO schvaluje poskytnutí slevy místním spolkům a organizacím za nájem sokolovny pro 

organizování kulturních akcí většího rozsahu ( plesy, zábavy) ve výši 1 900,- Kč.  
12. ZO projednalo žádost K.K. a H. K. o vyjádření k případnému odprodeji pozemků p.č. 

402/2 a st. 160, k. ú Lenora ve vlastnictví  České republiky s právem hospodaření pro 
SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město , PSČ 110 00. ZO rozhodlo pozvat žadatele 
na příští jednání ZO Lenora, aby vysvětlili svůj záměr s objektem na pozemku st. 160 a 
402/2, k. ú. Lenora. 

13. ZO schvaluje účast Obce Lenora na realizaci společného projektu mikroregionu Horní 
Vltava-Boubínsko „Vybavenost a revitalizace veřejných prostor v mikroregionu Horní 
Vltava –Boubínsko II“, a je připraveno realizovat svou část projektu  ve výši 100 000,- 
Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%, tedy 30 000,- Kč.  
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14. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV 2013 na akci „Opravy sokolovny Lenora – 
zpevněná plocha a výměna oken“. Předpokládané náklady akce jsou 305 000,- Kč, 
předpokládaná výše dotace je 152 000,- Kč. Předpokládaná finanční spoluúčast obce je 
153 000,- Kč. 

15. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Zastřešení přístavby sokolovny Lenora“ do 
programu  LEADER. Předpokládané náklady akce jsou 550 000,- Kč. Předpokládaná výše 
dotace je 50% – 70% dle aktuálního dotačního programu. 

16. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Zastřešení přístavby sokolovny Lenora“ do 
programu  MMR. Předpokládané náklady akce jsou 550 000,- Kč. Předpokládaná výše 
dotace je 50% – 70% dle aktuálního dotačního programu. 

17. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení sokolovny promítací a související 
technikou“ do programu LEADER. Předpokládané celkové náklady akce jsou 60 000,- 
Kč.  

18. ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci „Oprava fasády v sokolovně Lenora“.  
19. ZO pověřuje starostku obce přípravou dokumentace k podání žádosti o dotaci na akci 

„Cyklostezka a chodník v obci Lenora“.  
20. ZO schvaluje Prohlášení investora stavby „Cyklostezka Lenora“. Prohlášení je přílohou 

zápisu.  
21. ZO schvaluje konání schvalovacího řízení účetní závěrky Obce Lenora za rok 2012, a to 

na jednání ZO v únoru 2013. Podklady pro zastupitele budou k dispozici po ukončení 
zaúčtování účetních záznamů za rok 2012. S termínem budou zastupitelé seznámeni.  
K provedení kontroly a ověření účetní závěrky ZO pověřuje  Alenu Němcovou a Hanu 
Talafousovou. Během schvalovacího řízení budou předloženy, kontrolovány a ověřeny 
tyto podklady: výkazy, zprávy o kontrole a přezkumu, doložení významných skutečností a 
ostatní vyžádané záznamy. 

22. ZO schvaluje přidělení bytu 1+1 v č.p. 101 v Lenoře paní B. P., na dobu určitou na 3 
měsíce, a to na základě tíživé sociální situace její rodiny.    
 


