OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 15.12. 2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,
Jaroslava Krnáková, Pavel Filo, Václav Kovář
Nepřítomni: 0
Zapsala: Alena Němcová
Ověřovatelé zápisu: Antonín Chrapan, Monika Janáčová

1. ZO určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Antonína Chrapana a
Moniku Janáčovou.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO projednalo Záměr č. 9/2015 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 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001. ZO konstatuje, že na
výše uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout pozemek p.č. 319/192 o
výměře 335 metrů čtverečních panu M. K.za cenu v místě a čase obvyklou 335,- Kč
ročně.
4. ZO projednalo Záměr č. 10/2015 na pronájem nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
katastrální území Lenora, parcely st. 544, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 134 m2
v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001. ZO konstatuje, že na výše uvedený
záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout pozemek st. 544 o výměře 134 metrů
čtverečních včetně jiné stavby bez č.p. panu V. M.za cenu v místě a čase obvyklou 134,Kč ročně.
5. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
6. ZO schvaluje plán zimní sněhové údržby komunikací v obci Lenora.
7. ZO schvaluje Místní program obnovy venkova na období 2016 – 2020.
8. ZO schvaluje cenu vodného a stočného v obci Lenora pro rok 2016. Kalkulace ceny pro
vodné a stočné pro rok 2016 je přílohou zápisu.
9. ZO schvaluje rozpočet pro rok 2016. Rozpočet je schodkový. Schodek bude uhrazen
z přebytku minulých let.
10. ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018.
11. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV 2016 na projekt Rekonstrukce
odstavné plochy u zdravotního střediska.
12. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Lenorská slavnost chleba z grantového
programu JČ kraje Podpora kultury.

13. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu části sítě z grantového programu JČ kraje
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
14. ZO schvaluje záměr na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti mateřské školy
v Lenoře“ a pověřuje starostku přípravou žádosti o dotaci do 19. výzvy Operačního
programu Životní prostředí.
15. ZO bere na vědomí výroční zprávu Základní a mateřské školy v Lenoře za školní rok
2014/2015.
16. ZO projednalo žádosti o finanční prostředky na činnost těchto organizací: Jihočeské
centrum pro zdravotně postižené, Stifterův pošumavský železniční spolek, Občanské
sdružení Prevent, Římskokatolická farnost Lenora. ZO rozhodlo poskytnout finanční dar
Římskokatolické farnosti Lenora ve výši 20 000,- Kč na opravu báně a střechy kostela,
Jihočeskému centru pro zdravotně postižené ve výši 1 000,- Kč na provoz centra,
Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk ve výši 1 000,- Kč na pořádání
Silvestrovské jízdy zvláštního vlaku.
17. ZO schvaluje darovací smlouvu mezi ČR – Hasičským záchranným sborem JČ kraje,
Pražská 2666/52 b, České Budějovice, jako dárcem, a Obcí Lenora, Lenora 36, jako
obdarovaným, jejímž předmětem je automobil Škoda Felicia GLX, RZ 2C42817, VIN
TMBGEF614VO406293.
18. ZO schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Lenora, Lenora 36, jako dárcem, a MAS
Šumavsko, z.s., Archiváře teplého 102, 387 06 Malenice, jako obdarovaným, jejímž
předmětem je finanční dar ve výši 3 088,- Kč.
19. ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/ 2015, 11/2015, 12/2015.
20. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015.
21. ZO rozhodlo udělit souhlas spolku Velká lóže pecařská, místní organizace Lenora,
IČO: 70516332 s umístěním sídla na adrese Lenora 33, 384 42 Lenora.
22. ZO schvaluje smlouvu o zajištění tříděného odpadu mezi Obcí Lenora, Lenora 36 a
Městskými službami Vimperk, s.r.o., Steinbrennerova 6, 385 01 Vimperk.
23. ZO bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.12. 2015 bez připomínek.

