
 
              Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 6.11. 2013 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Jaroslava Krnáková, Antonín Chrapan,  Adriana  Šindelářová, Stanislav  
                      Tůma, Vít Urban  
Nepřítomni: Monika Janáčová, Jan Vaňáč 
Zapsala:       Hana Talafousová 
Ověřovatelé zápisu: Vít Urban, Stanislav Tůma 
1. ZO určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Víta Urbana a Stanislava 

Tůmu. 
2. ZO schvaluje program jednání. 
3. ZO projednalo Záměr č. 4/2013 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. 286/3, ostatní plocha o výměře 292 metrů čtverečních, za 
nájemní cenu v místě a čase obvyklou 292,- Kč ročně M. B. Pozemek bude využit jako 
manipulační plocha u domu č.p. 110.  

4. ZO projednalo Záměr č. 5/2013 na prodej nemovitosti  zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a 
katastrální územní Lenora, pozemkové parcely č. 272/3, ostatní plocha, o výměře 231 
metrů čtverečních, k.ú. Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se 
všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001. ZO konstatuje, že na 
uvedený záměr nikdo další nereagoval  a schvaluje prodej výše zmíněné nemovitosti M. 
B., za cenu v místě  a čase obvyklou 23 100,- Kč.  

5. ZO projednalo Záměr č. 6/2013 na prodej nemovitosti  zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a 
katastrální územní Lenora, pozemkové parcely č. 272/2, ostatní plocha, o výměře 57 
metrů čtverečních, k.ú. Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se 
všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001, a na prodej nemovitosti  
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, 
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální územní Lenora, stavby bez č.p. nebo ev. na 
pozemku st. 134/2 v k.ú. Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se 
všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001.  ZO konstatuje, že na 
uvedený záměr nikdo další nereagoval  a schvaluje prodej výše zmíněných nemovitostí 
manželům D. Š., Lenora 30 a M. Š.,  za cenu v místě  a čase obvyklou 6 700,- Kč. 

6. ZO  
a, schvaluje podle § 6 ods. 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. 3 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 stavebně správním a 
regionálního rozvoje MěÚ Prachatice 
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c, určuje na základě § 47 ods. 1 stavebního zákona zastupitelku obce Jaroslavu 
Krnákovou, která bude spolupracovat na pořízení změny územního plánu.  

7. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2013  a č. 8/2013. 
8. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013. 
9. ZO bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru.  
10. ZO schvaluje Smlouvu č. PI-014990003122/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu mezi povinným Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora a oprávněným E.ON 
Distribuce ,a.s., F.A. Gerstnera2151/6, 370 49 České Budějovice. 

11. ZO schvaluje Finanční plán údržby domů obce Lenora na rok 2014. 
12. ZO schvaluje účast obce Lenora na projektu mikroregionu Horní Vltava Boubínsko 

„Nákup kompostérů pro zvýšení množství využitého biodpadu vznikajícího na území 
mikroregionu.“ 

13. ZO schvaluje zadávací dokumentaci na vypracování  „Projektové dokumentace na 
rekonstrukci Základní školy v Lenoře“.  

14. ZO schvaluje volební řád školské rady na Základní škole v Lenoře. ZO jmenuje do 
školské rady Adrianu Šindelářovou.  

15. ZO projednalo návrh JČ kraje „Modelu spolufinancování protidrogových služeb všemi 
obcemi v Jihočeském kraji. ZO rozhodlo nepřistoupit ke spolufinancování protidrogových 
služeb v rámci tohoto „Modelu“.   


