
 
            Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 21.2. 2017  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    
                    Josef Košík, Pavel Filo 
Nepřítomni: Jaroslava Krnáková  
Zapsala: Hana Talafousová       
Ověřovatelé zápisu: Martin Hlouška, Monika Janáčová 
 
1. ZO určuje zapisovatele Hana Talafousovou a ověřovatele zápisu Martina Hloušku a 

Moniku Janáčovou. 
2. ZO schvaluje program jednání ZO. 
3. ZO rozhodlo připojit se k akci Vlajka pro Tibet a vyvěsit vlajku dne 10 .3. 2017 na 

budovu obecního úřadu.  
4. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového programu – Neinvestiční dotace pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. 
5. ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej části nemovitosti o 

předpokládané výměře 15 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území 
Lenora, pozemkové parcely č. 319/38, trvalý travní porost, o výměře 40752 metrů 
čtverečních, v k.ú. Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se všemi 
právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001, podle ceny v místě a času 
obvyklé. Prodaná nemovitost bude využita pro realizaci stavby „Doplnění závor na 
přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice 
– Volary“, konkrétně pro účely realizace PS03:PZS km 62,771, v rámci něhož bude na 
předmětném pozemku vybudován technologický domek. Domek je součást inženýrské 
sítě. ZO pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy. 

6. ZO projednalo pronajímat prostor sokolovny pro účely pořádání kulturních a 
společenských akcí v Lenoře pouze místním spolkům a organizacím a osobám s trvalým 
pobytem v obci Lenora.  

7. ZO souhlasí se stavební úpravou stávajícího přechodu pro chodce přes silnici I/39 a 
schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového programu – Podpora zřízení 
bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Stavební úpravy a zabezpečení 
přechodu pro chodce v obci Lenora.  

8. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje Vybavení 
mateřských škol zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto mateřských škol 

9. ZO schvaluje nákup části pozemku parcelní číslo st. 124/3 v katastru nemovitostí pro obec 
Lenora a katastrální území Lenora, což je pozemek pod zastavěnou plochou, určený 
geometrickým plánem ze dne 31. 1. 2017, číslo plánu: 607-7/2017, mapový list: KM-D, 
odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice, dne 10. 2. 2017. Z výše uvedeného pozemku, označeného jako parcela č. 

OBEC  LENORA 



124/3, byl oddělen díl, označený jako „a“ o výměře 50 metrů čtverečních. Uvedený díl „a“ 
byl sloučený s pozemkem, označeným jako st. parcela č.124/4 a též s pozemkem parcelní 
číslo 330/2, čímž vznikla parcela č. 330/2 – ostatní plocha o výměře 421 metrů 
čtverečních, se způsobem využití ostatní komunikace. ZO schvaluje kupní smlouvu mezi 
obcí Lenora, Lenora 36, jako kupující, a A.Ch. a H.Ch , Lenora 117 jako prodávající. 
Vzájemně ujednaná kupní cena činí 3250,- Kč. Cena v místě a čase obvyklá kupovaného 
pozemku činí podle znaleckého posudku 30,- Kč za 1 metr čtvereční. Skutečnost, že obec 
Lenora kupuje pozemek za cenu vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá, zjištěná 
znaleckým posudkem, se odůvodňuje tak, že obec Lenora má zájem pozemky pod 
místními komunikacemi vlastnit, a to z důvodu rekonstrukce přechodu a modernizace 
místních komunikací, ale i z důvodu ekonomických, v neposlední řadě pak z toho důvodu, 
že se nepodařilo s prodávajícími sjednat kupní cenu nižší. Kupní cena bude uhrazena 
převodem z účtu. 

10. ZO bere na vědomí RO č.14/2016. 
11. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a 

změnou nařízení 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 19 901,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.3. 2017. 

12. ZO bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby. Ve sbírce zákonů byla dne 
30. 12. 2016 zveřejněna vyhláška č. 463/2016 Sb. ze dne 21. 12. 2016, kterou se mění 
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Položka 
1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů – je 
nahrazena položkou 1382 – Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě u výherních 
hracích přístrojů. Položka 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů – je nahrazena 
položkou 1383 – Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů. V rozpisu schváleného 
rozpočtu na rok 2017, budou  tyto položky opraveny. 
 


