OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 28.2. 2013 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Jaroslava Krnáková, Monika Janáčová, Antonín Chrapan,
Vít Urban, Adriana Šindelářová
Nepřítomni: Stanislav Tůma, Jan Vaňáč
Zapsala:
Hana Talafousová
Ověřovatelé zápisu: Monika Janáčová, Adriana Šindelářová
1. ZO určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Moniku Janáčovou a
Adrianu Šindelářovou.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014-2015.
4. ZO schvaluje rozpočet na rok 2013.
5. ZO schvaluje příspěvky místním spolkům a organizacím takto: Club metané Křišťál
Lenora: 10 000,- Kč, oddíl stolního tenisu: 10 000,- Kč, občanské sdružení Sport a kultura
Lenora (SAK): 10 000,- Kč, Spolek žen Lenora: 7 000,- Kč, SK Lenora ( fotbalový oddíl):
10 000,- Kč, SKI KLUB Lenora: 10 000,- Kč.
6. ZO schvaluje Dohodu o narovnání mezi Obcí Lenora, Lenora 36 na straně jedné a L. H.,
na straně druhé, jíž se upravují všechna vzájemná práva a povinnosti, tvořící k dnešnímu
dni obsah jejich právního vztahu z nerealizované smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze
dne 25.2. 2005.
7. ZO projednal Záměr č. 1/2013 a konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval. ZO
schvaluje 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, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 335,- Kč ročně M.M. Pozemek
bude využit jako zahrada.
8. ZO schvaluje přípravu a realizaci projektu Cyklostezka v obci Lenora v letech 2013-2014
předkládaného do OP Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. ZO
schvaluje předfinancování výše uvedeného projektu do maximální výše 2 020 000,- Kč, tj.
78747 euro, z rozpočtu Obce Lenora. ZO schvaluje spolufinancování výše uvedeného
projektu do maximální výše 202 000,- Kč, tj. 7 875 euro, z rozpočtu Obce Lenora.
9. ZO schvaluje zadávací dokumentaci zakázky na výběrové řízení na zpracování žádosti o
dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na akci „Rekonstrukce krytého mostu ( rechle) v
Lenoře“. ZO schvaluje hodnotící komisi k provedení hodnocení nabídek včetně otevírání
obálek ve složení: členové: Adriana Šindelářová, Vít Urban, Jaroslava Krnáková,
náhradníci:Antonín Chrapan, Monika Janáčová, Stanislav Tůma. K otvírání obálek a
hodnocení nabídek dojde 15.3. 2013 od 12.15 hod. na adrese: Obec Lenora, Lenora 36,
384 42 Lenora.
10. ZO schvaluje připojení Obce Lenora ke kampani Vlajka pro Tibet.

11. ZO Lenora souhlasí se zařazením správního území obce Lenora do území působnosti
Integrované strategie území regionu CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP
na období 2014-2020 realizované občanským sdružením CHANCE IN NATURE-LOCAL
ACTION GROUP.
12. ZO schvaluje příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené JK o.s., pracoviště
v Prachaticích ve výši 1000,- Kč.
13. ZO schvaluje účast na pilotním projektu společnosti EKO-KOM na zajištění tříděného
sběru směsi obalových odpadů.
14. ZO vyhovuje žádosti K. K. , a schvaluje odpuštění poplatku z prodlení za pozdně
zaplacený nájem a bezdůvodné obohacení ve výši 21 581,00 Kč.
15. ZO schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 6 v domě č.p.51 v Lenoře. 6 dle § 711
písm. 2b.
16. ZO schvaluje splátkový kalendář na dluh nájemníka bytu č. 12, v domě č.p. 101 v Lenoře,
za dluh na nezaplaceném nájmu ve výši 11 492,- Kč.
17. ZO bere na vědomí informaci o stavu dluhů za nájemné a služby v bytech ve vlastnictví
Obce Lenora.
18. ZO schvaluje zvýšení ceny nájemného v bytech ve vlastnictví Obce Lenora od 1.6. 2013
na 30,- Kč za 1 metr čtvereční.
19. ZO schvaluje účetní závěrku obce a to bez výhrad. Účetní závěrka podává ucelený přehled
finanční situace účetní jednotky. Zápis z průběhu schvalování je přílohou usnesení.
20. ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Jihočeským krajem jako dárcem a Obcí Lenora jako
obdarovaným. Předmětem daru je pozemková parcela p.č. 333/2 o výměře 1486 metrů
čtverečních, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 334/1 o výměře 661 metrů
čtverečních, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 334/3 o výměře 2599 metrů
čtverečních, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú Lenora, a dále p.č. 417 o výměře
67 metrů čtverečních, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú Houžná. ZO pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
21. ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví mezi Českou republikou –
Ministerstvem obrany na straně jedné, a Obcí Lenora, Lenora 36 na straně druhé, |jejímž
předmětem je část vojenského objektu Strakonice – Stálá lehká opevnění Prachatice, a to
budovu – jinou stavbu bez č.p. na st.p. č. 544(SO 052-VEČ 494 v k.ú. Lenora, zapsanou
na LV 613 pro k.ú. Lenora, obec Lenora u katastrálního úřadu.
22. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2012. Rozpočtové opatření je přílohou
usnesení.

