
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 18.12. 2018  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni: Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová, Dominik Pevný,  

                Jiří Pojsl, František Štěpán, Vít Urban 

Nepřítomni:  

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Dominik Pevný, Jiří Pojsl 

 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu 

Dominika Pevného a Jiřího Pojsla 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 15.11.2018. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č. 9/2018 o pronájem sklepního nebytového 

prostoru v domě č.p.51 o velikosti 29 metrů čtverečních zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a 

katastrální území Lenora, nebytový prostor v č.p.51 v k.ú. Lenora, označené na listu 

vlastnictví č.10001. Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr byla doručena 

jedna obálka s nabídkovou cenou 1000,- Kč a rozhodlo pronajmout výše uvedený 

nebytový prostor panu Richardu Cook, IČ:05198801, Lenora 68 za cenu 1000,-Kč 

měsíčně. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru č.9/2018 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. 

312/1– ostatní plocha o výměře 5 337 m
2
 v k.ú. Lenora, ve vlastnictví obce Lenora a to 

části o výměře 611 m
2
  a pozemkové parcely p. č. 312/14– ostatní plocha o výměře 

3 047 m
2
 v k.ú. Lenora, ve vlastnictví obce Lenora a to části o výměře 37 m

2
 dle přiložené 

situace. Celkem k pronajmutí 648 m
2
. Jedná se o pronájem pozemku, za nájemní cenu 

v místě a čase obvyklou 648,- Kč ročně. Bude užíván k rekreačním účelům jako zahrada.  

6. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2017. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na budoucí prodej 

zastavěných částí nemovitostí stavbou I/39 Lenora-Houžná a I/39 Soumarský most-

Lenora podle předběžného záborového elaborátu. K.ú. Houžná parc.č.184/7 – 187 m
2 

, 

k.ú.Houžná parc.č.417 – 25m
2
, k.ú.Lenora parc.č.319/38 – 11 m

2
. ZO pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

8. Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout finanční dar na akci „Hospicová péče pro občany 

obce Lenora v roce 2019, pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s, Neumannova 144, 383 

01 Prachatice, ve výši 5000,- Kč. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pohyblivé složky vodného na rok 2019 ve výši 36,87 

Kč/m
3
 bez  DPH  a cenu pohyblivé složky stočného na rok 2019 ve výši 31,94 Kč/m

3
 bez 

DPH. Cena pevné složky vodného, u kapacity vodoměru do 2,5m
3
/hod činí 690,- Kč bez 
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DPH, u kapacity vodoměru do 6 m
3
/hod  činí 3094,- Kč bez DPH a u kapacity vodoměru 

do 15 m
3
/hod činí 17 516,- Kč bez DPH. Cena pevné složky stočného, u kapacity 

vodoměru do 2,5m
3
/hod činí 430,- Kč bez DPH, u kapacity vodoměru do 6m

3
/hod činí 

2 199,- Kč bez DPH a u kapacity vodoměru do 15 m
3
/hod činí 13 226,- Kč bez DPH. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje v roce 2019, opatření 1: dotační titul 1-3 na akci „Stavební úpravy a 

změna účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce Lenora, se zajištěným 

spolufinancováním.  

11. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů pro rok 2019 – Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihočeského kraje pro SDH Lenora, třetí opatření, se zajištěným 

spolufinancováním. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů pro rok 2019 – Podpora kultury, Opatření č. 1 – Podpora kultury – 

„Lenorská slavnost chleba“, se zajištěným spolufinancováním. 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2018. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Lenora na rok 2019. Rozpočet je schválen 

jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytku minulých let.  

17. Zastupitelstvo obce schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v mateřské škole 

v Lenoře, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 

znění, a to na počet 26 dětí ve třídě. 

18. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu „Naučná stezka Po 

stopách zapomenuté/utajené vojenské historie Šumavy“ z Obcí Kubova Huť, Obcí Horní 

Vltavice, Městysem Strážný. Obec Lenora je nositelem projektu, ve smyslu jeho 

předložení se žádostí o dotaci z programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2019, 

opatření č.2.  ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy a podáním žádosti o dotaci. 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla „ 

Vypracování projektové dokumentace Na střelnici-Lenora“ včetně seznamu oslovených 

firem. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

20. Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur a bere na vědomí „Směrnici pro provedení 

inventarizace č.1/2018. 

  


