
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 12.12. 2019 v zasedací místnosti OÚ  

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

František Štěpán, Vít Urban 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pojsl, Martin Hlouška 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Jiřího 

Pojsla a Martina Hloušku 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 29.10.2019. 

4. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje: 

Z humanitárních a charitativních důvodů poskytnutí peněžitých darů následujícím osobám: 

- Václavu Kalistovi, narozenému dne 25. 4. 1971, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

   částku ve výši 50.000 Kč,  

- Miluši Kalistové, narozené dne 4. 4. 1973, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

   částku ve výši 50.000 Kč,  

- Fritzi Karpfovi, narozenému dne 7. 12. 1940, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

   částku ve výši 50.000 Kč,  

- Ludmile Karpfové, narozené dne 9. 9. 1943, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

  částku ve výši 50.000 Kč,  

- Jakubu Kovářovi, narozenému dne 10. 11. 1994, trvale bytem Lenora 12, Lenora, PSČ 384  

  42, částku ve výši 100.000 Kč,  

- Richardu Němcovi, narozenému dne 18. 9. 1962, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

  částku ve výši 50.000 Kč,  

- Boženě Němcové, narozené dne 9. 8. 1966, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

  částku ve výši 50.000 Kč,  

- Martině Stráské, narozené dne 10. 4. 1984, trvale bytem Budovatelská 912, Trhové Sviny,  

  PSČ 374 01, částku ve výši 50.000 Kč, 

- Aleně Študlarové, narozené dne 29. 8. 1988, trvale bytem Budovatelská 917, Trhové Sviny, 

  PSČ 374 01, částku ve výši 50.000 Kč, 

- Danuši Kubešové, narozené dne 20. 7. 1945, trvale bytem Lenora 32, Lenora, PSČ 384 42, 

  částku ve výši 50.000 Kč, 

- Evě Pevné, narozené 22.12.1962, trvale bytem Lenora 32, Lenora, PSČ 384 42, 

  částku ve výši 25.000 Kč, 

- Svatopluku Pevnému narozenému dne 16.11.1952, trvale bytem Lenora 32, Lenora, 

  PSČ384 42, částku ve výši 25.000 Kč, 

- Tomáši Strapkovi, narozenému dne 3.1.1946, trvale bytem Lenora 32, Lenora, PSČ 384 42, 

  částku ve výši 25.000 Kč, 

- Ludmile Strapkové, narozené dne 31.8.1949, trvale bytem Lenora 32, Lenora, PSČ 384 42, 

  částku ve výši 25.000 Kč, 
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-Františku Brdovi, narozenému dne 15.11.1975, trvale bytem Lenora 14, Lenora, PSČ 384 42,         

 částku ve výši 30.000 Kč.  

Peněžité dary musí být zaslány na bankovní účty (nelze je poskytovat v hotovosti).  

Současně se schvaluje vzor návrhu darovací smlouvy. Starosta obce se pověřuje uzavřením 

písemných darovací smluv. Termín: bez zbytečného odkladu. 

Příloha: vzor návrhu darovací smlouvy 

5. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje: 

- manželům Václavu Kalistovi, narozenému dne 25. 4. 1971 a Miluši Kalistové, narozené dne  

  4. 4. 1973, trvale bytem Lenora 31, PSČ 384 42 

  - manželům Fritzi Karpfovi, narozenému dne 7. 12. 1940 a Ludmile Karpfové, narozené dne 

  9.9. 1943, oba trvale bytem Lenora 31, PSČ 384 42 

 - Jakubu Kovářovi, narozenému dne 10. 11. 1994, trvale bytem Lenora 12, PSČ 384 42   

- manželům Richardu Němcovi, narozenému dne 18. 9. 1962 a Boženě Němcové, narozené dne  

  9. 8. 1966, oba trvale bytem Lenora 31, PSČ 384 42 

- Martině Stráské, narozené dne 10. 4. 1984, trvale bytem Budovatelská 912, Trhové Sviny,  

  PSČ 374 01 a Aleně Študlarové, narozené dne 29. 8. 1988, trvale bytem Budovatelská 917,  

  Trhové Sviny, PSČ 374 01, 

a to v souladu s předloženými návrhy darovacích smluv, které se schvalují. Starosta obce se 

pověřuje uzavřením písemných darovací smluv. Termín: bez zbytečného odkladu. Příloha: 

návrhy darovacích smluv (5x). 

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

obce Lenora v roce 2020, pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s, Neumannova 144, 383 

01 Prachatice, ve výši 10000,- Kč. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pohyblivé složky vodného na rok 2020 ve výši 38,05 

Kč/m3 bez  DPH  a cenu pohyblivé složky stočného na rok 2020 ve výši 33,80 Kč/m3 bez 

DPH. Cena pevné složky vodného, u kapacity vodoměru do 2,5m3/hod činí 690,- Kč bez 

DPH, u kapacity vodoměru do 6 m3/hod  činí 3094,- Kč bez DPH. Cena pevné složky 

stočného, u kapacity vodoměru do 2,5m3/hod činí 430,- Kč bez DPH, u kapacity 

vodoměru do 6m3/hod činí 2 199,- Kč bez DPH. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 600,-Kč za kalendářní rok. Dále 

schvaluje „Smlouvu o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné 

osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí“ s firmou Technické 

služby Prachatice, s.r.o., Krumlovská 749, 383 01 Prachatice, IČ:62501623 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.2/2019 o místním 

poplatku z pobytu. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.3/2019 o místním 

poplatku ze vstupného. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.4/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lenora č.5/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje přijmout nabídku firmy Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., 

1.máje 637, 385 01 Vimperk na dodávku tepla pro bytové domy č.p.100, čp.101, č.p.102, 

která zajišťuje plný servis včetně obsluhy, údržby, drobných oprav a vzdáleného dohledu 

Z humanitárních a charitativních důvodů a účelů poskytnutí nepeněžitých darů (šperků) 

následujícím osobám: 



za cenu 475,20 Kč/GJ včetně DPH. Starosta obce se pověřuje uzavřením Dodatku č.7 ke 

stávající Smlouvě o dodávce tepla a teplé vody uzavřené dne 22.12.2011. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování služby Hlášenírozhlasu.cz a dalších 

přídavných modulů s poskytovatelem služby firmou URBITECH s.r.o., Jalubí 453, 68705 

Jalubí. Starosta obce se pověřuje uzavřením Smlouvy o poskytování služby. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje Nabídku č. 39-2019 na zpracování projektové dokumentace 

v rámci akce „Cyklostezka Lenora – 2.část“ od zhotovitele Michala Šlince, Tř.5.května 

629, 373 82 Včelná. Nabídka je přílohou usnesení. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu vyúčtování roku 2018 z neobsazených bytových a 

nebytových prostor (dle rozpisů) z provozních nákladů správy bytového a nebytového 

fondu z účtu spravovaného Městskou správou domů s.r.o., za Obec Lenora, dle rozpisu 

v celkové částce 9424,-Kč. 

17. Zastupitelstvo obce projednalo předložené dva návrhy finanční plánu bytového fondu 

obce pro rok 2020 a schválilo verzi č.1, která je přílohou usnesení. 

18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne 13.11.2019.  

19. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 9.12.2019. 

20. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č. 3/2019 na prodej části pozemkové parcely p.č. 

313/9 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, 

v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, trvalý travní porost v k.ú. 

Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o předpokládané výměře 80 m2. 

Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr byla doručena jedna obálka 

s nabídkovou cenou  120,- Kč/m2 a rozhodlo prodat část výše uvedeného pozemku 

odděleného geometrickým plánem firmě B SOLAR s.r.o., Lenora 142, PSČ 384 42, 

IČ:280 92 210. Starosta obce se pověřuje uzavřením smlouvy. 

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

Dotačních programů pro rok 2020 – Podpora kultury, Opatření č. 1 – Podpora kultury – 

„Lenorská slavnost chleba 2020“, se zajištěným spolufinancováním. 

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

Jihočeského kraje v roce 2020, opatření č.1.: dotační titul 1, Projekt obce na akci 

„Výkopové práce a hydroizolace budovy MŠ Lenora, se zajištěným spolufinancováním. 

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

programu Jihočeského kraje v roce 2020 Podpora oprav a rekonstrukcí místních 

komunikací – „Oprava Mk-3c v obci Lenora“, se zajištěným spolufinancováním.  

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

Dotačních programů pro rok 2020 – Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihočeského kraje pro SDH Lenora, třetí opatření, „Pořízení požární motorové 

stříkačky“ se zajištěným spolufinancováním. 

25. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.4/2019 na pronájem části pozemku 

parc.č.312/8 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora. 

26. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2018. 

27. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2019 a č.14/2019. 

28. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019. 

29. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 

30. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Lenora na rok 2020. Rozpočet je schválen 

jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytku minulých let.  

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

inventarizace č.1/2019. 

32. Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2018/2019 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora. 

 


