OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 18.2. 2016 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

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

1. ZO určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Pavla Fila a Petra
Buriánka.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. ZO rozhodlo připojit se k akci Vlajka pro Tibet a vyvěsit vlajku dne 10.3.2016 na budovu
obecního úřadu.
4. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Lenora a Městem Prachatice, jejímž
předmětem je výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou
usnesení.
5. ZO uděluje Městské knihovně Prachatice souhlas zveřejnit zpravodaj Lenorské střepiny
v elektronické podobě na webových stránkách Městské knihovny Prachatice.
6. ZO projednalo Záměr č. 1/2016 na pronájem části nemovitostí zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 286/8, ostatní plocha o výměře
2653 m2 v k.ú. Lenora, p. č. 286/35, ostatní plocha o výměře 816 m2 v k.ú. Lenora a p. č.
319/30, ostatní plocha o výměře 654 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví
č.10001, a to části o celkové výměře 250 metrů čtverečních, dle přiložené situace. ZO
konstatovalo, že na uvedený záměr nikdo nereagoval, a rozhodlo pronajmout část
pozemku o výměře 250 metrů čtverečních, na dobu neurčitou, F. Š., za nájemní cenu 250,Kč ročně. Pozemek bude využit jako parkovací stání a manipulační plocha.
7. ZO projednalo žádost J.A.S. o odkoupení části pozemku p.č. 272/5, k. ú. Lenora. ZO
rozhodlo neprodat pozemek ani jeho část.
8. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a
nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 491,- Kč. Odměna bude poskytována od 1.3. 2016 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnil.
9. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a
nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 9 396,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.3. 2016.

10. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění,
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy a členů kontrolního a finančního výboru ve
výši 200,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.3. 2016.
11. ZO schvaluje Finanční plán údržby domů Obce Lenora pro rok 2016. Finanční plán je
přílohou usnesení.
12. ZO rozhodlo ukončit členství Obce Lenora v zájmovém sdružení právnických osob Svaz
obcí Národního parku Šumava a pověřuje starostku zasláním tohoto usnesení do sídla
Svazu obcí NPŠ.
13. ZO rozhodlo odstoupit od záměru na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti
mateřské školy v Lenoře“ z důvodu technických komplikací vzniklých během přípravy
projektové dokumentace na tuto stavbu a pověřuje starostku ukončit práce na přípravě
žádosti o dotaci do 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí.
14. ZO rozhodlo udělit souhlas společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – sbor
dobrovolných hasičů Lenora, IČ: 70849412, místní organizace Lenora s umístěním sídla
na adrese Lenora 103, 384 42 Lenora.
15. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2015.

