OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Petr Buriánek, Pavel Filo, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,
Václav Kovář, Jaroslava Krnáková,
Nepřítomni: 0
Zapsala:
Hana Talafousová
Ověřovatelé zápisu: Petr Buriánek, Pavel Filo
1. ZO určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Petra Buriánka a Pavla
Fila.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO schvaluje zadávací dokumentaci na akci Výměna oken v domě v č.p. 102 a Výměna
dveří v domech č.p. 100 a 101. ZO jmenuje hodnotící komisi ve složení: předseda:
A. Chrapan, členové: Martin Hlouška, Václav Kovář, náhradníci: Petr Buriánek, Monika
Janáčová.
4. ZO schvaluje příspěvky na činnost místních spolků a sdružení takto: oddíl stolního tenisu
12 000,- Kč, Club metané Křišťál Lenora 12 000,Kč , Spolek žen v Lenoře: 10 000,-Kč ,
SAK, o.s. 12 000,-Kč.
5. ZO projednalo Záměr č. 1/2015 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. 201/8, trvalý travní porost, o výměře 469
metrů čtverečních, k.ú. Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se
všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, a konstatuje, že na
uvedený záměr nikdo nereagoval. Obec Lenora schvaluje prodej parcely p.č. 201/8, trvalý
travní porost, o výměře 469 metrů čtverečních, k.ú. Lenora, paní M. B., za cenu v místě a
čase obvyklou 23 450,- Kč.
6. ZO projednalo Záměr č. 3/2015 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 319/151, ostatní plocha o
výměře 1339 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o výměře
224 metrů čtverečních. ZO konstatuje , že na uvedený záměr reagovali dva uchazeči a
nabídli shodně cenu 672,- Kč. ZO rozhodlo pronajmout část pozemku 319/151 o
velikosti 224 metrů čtverečních, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 672,- Kč ročně
panu R. M.
7. ZO schvaluje smlouvu o výhradním poskytování realitních služeb – smlouvu o
zprostředkování mezi Obcí Lenora a NEMO reality, s.r.o. se sídlem Prachatice, Kostelní
náměstí 17, na zprostředkování prodeje bytové jednotky č. 87/1 v č.p. 87 v Lenoře.
8. ZO rozhodlo připojit se k akci Vlajka pro Tibet 2015 a vyvěsit tibetskou vlajku dne
10.3. 2015 na budově Obecního úřadu v Lenoře.
9. ZO schvaluje podat žádost o grant z grantového programu JČ kraje Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

10. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2014. RO je přílohou zápisu.
11. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. RO je přílohou zápisu.
12. ZO schvaluje Smlouvu č. 14203573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí mezi SFŽP ČR se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeného ředitelem Ing. Petrem
Valdmanem a Obcí Lenora, Lenora 36, PSČ 384 42, zastoupenou Mgr. Jaroslavou
Krnákovou, starostkou obce Lenora, na projekt „Snížení energetické náročnosti stávající
základní školy v Lenoře“ a pověřuje starostku podpisem Smlouvy.
13. ZO schvaluje text Potvrzení o přijetí dotace na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí
dotace ze dne 13.2. 2015 (Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP 14203573) na projekt
„Snížení energetické náročnosti stávající základní školy v Lenoře“ a pověřuje starostku
podpisem Potvrzení.
14. ZO souhlasí s převodem pozemků ve smyslu Smlouvy o výpůjčce č. 39/JS/V7-2012 ze
dne 4.1. 2013, Prohlášení investora stavby ze dne 4.1. 2013 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o
výpůjčce č. 39/JS/V7-2012 ze dne 11.9. 2013 za podmínek sjednaných ve výše zmíněných
smlouvách.
15. ZO schvaluje Smlouvu o dílo „Územní studie – ÚS 10 – 4 ha Lenora – lokalita 54 nad
fotovoltaikou“ mezi Obcí Lenora, 384 42 Lenora 36 a UA Projekce, Boleslavova 30,
370 06 České Budějovice. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
16. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektu zajištění tříděného sběru směsi
obalových odpadů uzavřené dne 17.6. 2013 mezi Obcí Lenora, Lenora 36 a společností
EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4.
17. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
na pořádání krajských kol v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru JČ
kraje a krajského kola hry Plamen ve výši 1000,- Kč.
18. ZO bere na vědomí, že v roce 2014 bylo na základě místního šetření nebo čestného
prohlášení v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/10 osvobozeno 114 poplatníků
místního poplatku za komunální odpad. Celková výše osvobozených poplatků činí
57 000,- Kč. Místní poplatek za komunální odpad neuhradili tři poplatníci v celkové
částce 208,- Kč.
19. ZO schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Lenora a ZUŠ Volary na příspěvek ve výši
3 000,- Kč na konání akce Advent v Lenoře.
20. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Hospici sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144,
Prachatice, ve výši 5 000,- Kč.

