
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 2.7. 2013 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Jaroslava Krnáková, Antonín Chrapan,  Adriana  Šindelářová, Stanislav  
                      Tůma, Monika Janáčová, Jan Vaňáč, Vít Urban  
Nepřítomni: 0 
Zapsala:       Hana Talafousová 
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Tůma, Jan Vaňáč 
1. ZO určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Stanislava Tůmu a Jana 

Vaňáče. 
2. ZO schvaluje program jednání.  
3. ZO projednalo Záměr č. 3/2013 a konstatuje, že na uvedený záměr nikdo nereagoval. ZO 

schvaluje pronájem 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 výměře 3047 metrů čtverečních, 
a to části o velikosti 792 metrů čtverečních, za nájemní cenu v místě a čase obvyklou 
792,- Kč ročně J. K.. Pozemek bude využit jako zahrada.  

4. ZO projednalo zápis z jednání hodnotící komise na zhotovitele díla Výměna oken 
v bytovém domě č.p. 100 v Lenoře. ZO rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla uchazeče, 
který podal nejnižší cenovou nabídku, a to OKNOTHERM, spol. s r.o., Linecká 377, 382 
41 Kaplice. 

5. ZO projednalo zápis z jednání hodnotící komise na zhotovitele díla Oprava zpevněné 
plochy u sokolovny Lenora. ZO rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla uchazeče, který 
podal nejnižší cenovou nabídku, a to STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 
provozní jednotka Prachatice, Vodňanská 333, 383 01 Prachatice.  

6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013. 
7. ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1318333877 mezi Českou 

republikou – Ministerstvem obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 na straně jedné a Obcí 
Lenora, 384 42 Lenora 36 na straně druhé, jíž se bezúplatně převádí do vlastnictví 
nabyvatele Obce Lenora nemovitost jiná stavba bez č.p./č.e. na st. p. č. 544,  (SLO 052, 
VEČ 494), rozsáhlé chráněné území, k. ú. Lenora, zapsaná na LV 613 pro k.ú. Lenora, 
obec Lenora, u katastrálního úřadu.  

8. ZO rozhodlo podat žalobu podle ustanovení § 127 ods. 1 občanského zákoníku vůči 
vlastníkovi parcely č. 279/15 v obci Lenora a katastrálním území Lenora na uložení 
povinnosti provedení opatření na zpevnění sousední parcely č. 279/18 a stavby oplocení, 
které jsou ve vlastnictví obce Lenora, pokud vlastník parcely č. 279/15 nevyhoví 
dobrovolně písemné mimosoudní žádosti. 

9. ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy v Lenoře za 
školní rok 2011/2012. 

OBEC  LENORA 


