
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 17.12. 2020 v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Milan Šimek, Dominik Pevný, František Štěpán, Martin Hlouška, 

Vít Urban 

Nepřítomni: Monika Janáčová 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Milan Šimek, Martin Hlouška 

 

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

Šimka a Martina Hloušku 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 19.11.2020. 

4. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu 

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

katastrální území Lenora, parcely parc.č.286/43, ostatní plocha, o výměře 328 metrů 

čtverečních, v k.ú.Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se všemi 

právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001 a parcely parc.č.286/97, ostatní 

plocha, o výměře 14 metrů čtverečních, v k.ú.Lenora, s veškerým zákonným 

příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi , zapsané na listu vlastnictví 

10001, a to za nabídnutou cenu ve výši 100,-Kč/m2 panu Jiřímu Bainovi, Dukelská 38 370 

01 České Budějovice. Kupující uhradí náklady spojené s s vyhotovením geometrického 

plánu č. 720-312/2020 ve výši 4 840,-Kč s DPH. Starosta se pověřuje uzavřením kupní 

smlouvy. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje finanční plán bytového fondu obce pro rok 

2021, který je přílohou usnesení. 

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 14.12.2020 

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne 15.12.2020 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2019 

9. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy 

venkova Jihočeského kraje v roce 2021, opatření č.1.: dotační titul 1, Projekt obce na akci 

„Oprava vodoinstalace budovy MŠ Lenora, se zajištěným spolufinancováním. 

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

Dotačních programů pro rok 2021 – Podpora kultury, Opatření č. 1 – Podpora kultury – 

„Lenorská slavnost chleba 2021“, se zajištěným spolufinancováním. 

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

Dotačních programů pro rok 2021 – Kulturní dědictví, Opatření č. VI – Obnova pietních 

míst– „Obnova pomníku A.Hartauera“, se zajištěným spolufinancováním. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.17/2020 na prodej části pozemkové 

parcely parc.č. 319/38, trvalý travní porost, o předpokládané výměře 416 metrů 

čtverečních ve vlastnictví obce Lenora. 

OBEC LENORA 



13. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.18/2020 na prodej části pozemkové 

parcely parc.č. 272/19, trvalý travní porost, o předpokládané výměře 750 metrů 

čtverečních ve vlastnictví obce Lenora. 

14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.14/2020. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.16/2020. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Lenora na rok 2021. Rozpočet je schválen 

jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytku minulých let.  

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

inventarizace č.2/2020. 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu 

přestupkové agendy s městem Prachatice ve znění předloženého návrhu. Starosta se 

pověřuje uzavřením této smlouvy. 


