OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 2.4. 2014 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Jaroslava Krnáková, Antonín Chrapan, Vít Urban,
Monika Janáčová, Jan Vaňáč
Nepřítomni: Adriana Šindelářová, Stanislav Tůma
Zapsala: Alena Němcová
Ověřovatelé zápisu: Vít Urban, Monika Janáčová
1. ZO určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Víta Urbana a Moniku
Janáčovou.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO projednalo Protokol z jednání hodnotící komise na zakázku Cyklostezka v obci
Lenora. ZO rozhodlo vybrat uchazeče, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši 1 064 321,- Kč bez DPH, a to RENO Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo
Březí. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
4. ZO schvaluje Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, jejímž účelem je
realizace aktivit české části projektu Cyklostezka v obci Lenora, reg. číslo projektu: 330.
5. ZO rozhodlo zahájit přípravu žádosti o dotaci z LX.výzvy OPŽP, prioritní osa 3
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor
energie, na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí,
výměna či rekonstrukce otvorových výplní) na budově Základní školy v Lenoře.
6. ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi smluvními stranami Obec Lenora, 384 42 Lenora 36 a
společností G-PROJECT,s.r.o., nám.Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České
Budějovice. Předmětem smlouvy je zpracování a administrace žádosti o dotaci v rámci
projektu zaměřeného na Snížení energetické náročnosti základní školy v Lenoře (zateplení
obvodového pláště a střechy, výměna otvorových výplní).
7. ZO projednalo Záměr č. 1/2014 na pronájem částí nemovitostí zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec a katastrální území Lenora, poz. parc.č. 319/38 – trvalý travní porost o výměře 40
752m2, poz.parc.č. 319/41, trvalý travní porost, o výměře 20 749 metrů čtverečních a
poz.parc.č. 319/86, trvalý travní porost, o výměře 65 393 metrů čtverečních, k.ú.Lenora,
označené na listu vlastnictví č.10001. ZO konstatuje, že na uvedený záměr byla doručena
jedna obálka s nabídkovou cenou 9 000,- Kč. ZO rozhodlo pronajmout výše uvedené
pozemky K. I. za cenu 9 000,- Kč ročně.
8. ZO projednalo Záměr č. 2/2014 na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
katastrální území Lenora, pozemkové parcely č. 316/46, trvalý travní porost, o výměře
103 metrů čtverečních, 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 nereagoval. ZO rozhodlo prodat pozemek J. G. za cenu 10 300,- Kč.
9. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.
10. ZO bere na vědomí vyúčtování a finanční vypořádání vodného a stočného za rok 2013
v obci Lenora.
11. ZO projednalo návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 –
2023 a rozhodlo vybrat variantu B vývoje vodného a stočného.
12. ZO zrušuje usnesení č. 10 ze dne 19.9. 2011 tohoto znění: ZO schvaluje provádění
rozpočtových změn takto: na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
pověřuje Zastupitelstvo obce Lenora starostku obce Lenora k provádění takových
rozpočtových změn, kde nejde o změnu objemu celkového rozpočtu, tzn. jde o přesun mezi
jednotlivými položkami a paragrafy. Pokud jde o změnu rozpočtu, může starostka obce
schválit rozpočtovou změnu do výše 100 000,- Kč. Takovéto změny dodatečně bere na
vědomí Zastupitelstvo obce Lenora, kterému je starostka obce povinna předložit je na
řádném jednání ZO.
13. ZO schvaluje provádění rozpočtových změn takto: na základě zákona o obcích č.
128/2000 v platném znění pověřuje Zastupitelstvo obce Lenora starostku obce
k neomezenému provádění takových rozpočtových změn, kdy nedochází ke změně
objemu rozpočtu, ale dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami.
Dále
Zastupitelstvo obce Lenora pověřuje starostku k provádění takových rozpočtových změn,
kdy dochází ke změně objemu rozpočtu, a to na straně příjmů v neomezené výši, na
straně výdajů do výše 200 000,- Kč. Takovéto změny dodatečně bere na vědomí
Zastupitelstvo obec Lenora, kterému je starostka povinna předložit je na řádném jednání
ZO.

