
 
             Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 16.4. 2014 v zasedací místnosti OÚ  

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

Adrianu Šindelářovou. 
2. ZO schvaluje program jednání. 
3. ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci Rekonstrukce krytého 

mostu (rechle) v Lenoře registrační číslo CZ.1.14/3.2.00/25.02757, včetně seznamu 
oslovených firem.  

4. ZO projednalo Záměr č. 3/2014 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro 
obec a katastrální území Lenora, parc.č. 275/2, trvalý travní porost o výměře 57 169 m2, 
k.ú.Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části pozemku zakreslené v příloze 
Záměru č. 3/2014 o výměře 46 400 metrů čtverečních.  ZO konstatuje, že na uvedený 
záměr byla doručena jedna obálka s nabídkovou cenou 4 000,- Kč. ZO rozhodlo 
pronajmout výše uvedené pozemky K. I. za cenu 4 000,- Kč ročně. Podmínky 
obhospodařování pozemku budou před započetím zemědělských prací projednány se 
Správou NP Šumava.  

5. ZO schvaluje zápis do kroniky Obce Lenora za rok 2013. 
6. ZO schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Obcí 

Lenora a společností Telefonica Czech Republic, a.s. v souvislosti s realizací stavby 
Cyklostezka v obci Lenora.  

7. ZO schvaluje návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 
2023. 

8. ZO bere na vědomí sdělení firmy RENO Šumava, a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo 
Březí, o tom, že z kapacitních důvodů odstupuje od uzavření smlouvy na akci Cyklostezka 
v obci Lenora. ZO rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který podal druhou 
nejnižší nabídku ve výši 1 298 819, 27 Kč bez DPH, a to se společností STRABAG a.s., 
Vodňanská 333, 383 01 Prachatice. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo 
s tímto uchazečem. 
 
 
 
 
 
 

OBEC  LENORA 


