
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 19.11. 2020 v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Milan Šimek, Dominik Pevný, František Štěpán, Monika 

Janáčová, Martin Hlouška, Vít Urban 

Nepřítomni:  

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: František Štěpán, Vít Urban 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Františka 

Štěpána a Víta Urbana 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci Jiřího Pojsla na člena zastupitelstva obce 

Lenora. 

4. Zastupitel obce Lenora Milan Šimek složil slib. 

5. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

6. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje veřejný způsob volby místostarosty postupem 

uvedeným předsedajícím. 

7. Zastupitelstvo obce Lenora volí místostarostou Františka Štěpána. 

8. Zastupitelstvo obce volí za člena finančního výboru Magdu Chrapanovou. 

9. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev 

v platném znění, stanoví Milanu Šimkovi odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva a člena kontrolního výboru ve výši 1 000,- Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne 20.11.2020.  

10. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a 

nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům 

zastupitelstev v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10 000,- Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 24.9.2020. 

12. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu 

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

katastrální území Lenora, stavební parcely parc.č. 381/11, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 19 metrů čtverečních, v k.ú.Lenora, s veškerým zákonným příslušenstvím a 

součástmi, se všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001. Na pozemku 

stojí stavba bez čp/če, garáž a je vedena na vlastníka Juráš Josef, Lenora č.p.61, a to za 

nabídnutou cenu ve výši 2090,- Kč, manželům Eva a Josef Jurášovi, Lenora č.p.61, 384 

42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro 

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

katastrální území Lenora, pozemkové parcely parc.č. 313/2, ostatní plocha, o 
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předpokládané výměře 85 metrů čtverečních, s veškerým zákonným příslušenstvím a 

součástmi, se všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001, a to za 

nabídnutou cenu ve výši 145,-Kč/m2, manželům Barbora a Ondřej Mrázovi, Lenora 142, 

384 42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje 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. 312/14, ostatní plocha o celkové 

výměře 3047 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o výměře 

66 metrů čtverečních dle přiložené situace, a to za nabídnutou cenu ve výši 100,-Kč ročně 

panu Ladislavu Novému, Lenora 81, 384 42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením 

smlouvy o pronájmu. 

15. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova“, pro dotační titul: 117D8210A Podpora 

obnovy místních komunikací na akci "Oprava povrchu MK – 3c, Lenora. 

16. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117D8210C - Podpora 

obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na akci „Revitalizace parteru objektu 

Mateřské školy - Etapa č. 1 - Parkoviště a příjezdová cesta.“ 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.16/2020 na prodej pozemkových 

parcel parc.č. 286/43, ostatní plocha, o výměře 328 metrů čtverečních, v k.ú.Lenora a 

parc.č.286/97, ostatní plocha, o výměře 14 metrů čtverečních, v k.ú.Lenora, obě parcely  

ve vlastnictví obce Lenora 

18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.11/2020 a č.13/2020. 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč pro Jihočeské centrum 

pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., SNP 559, 383 01 Prachatice. 

20. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pohyblivé složky vodného na rok 2021 ve výši 38,49 

Kč/m3 bez  DPH  a cenu pohyblivé složky stočného na rok 2021 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. 

21. Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky a ceny pro příležitostní prodej vyrobeného 

palivového dříví z vlastních zdrojů. Cena za 1PRM (prostorový rovnaný metr) jehličnaté 

dřeviny činní 435,-Kč bez DPH, listnaté dřeviny činní 700,-Kč bez DPH. Nabídka prodeje 

bude zveřejněna vždy na úřední desce obce Lenora. Prostředky z prodeje dříví budou 

použity k nákupu a údržbě veřejné zeleně. 
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