
 
              Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 8.9. 2016  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    
                    Jaroslava Krnáková,  
Nepřítomni: Václav Kovář, Pavel Filo 
Zapsala: Alena Němcová       
Ověřovatelé zápisu: Martin Hlouška, Antonín Chrapan 
 
1. ZO určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Martina Hloušku a 

Antonína Chrapana.  
2. ZO schvaluje program jednání ZO. 
3. ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2015. 
4. ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě ve věci realizace díla Projektová dokumentace na 

rekonstrukci Základní školy v Lenoře.  
5. ZO schvaluje záměr instalace radiátorových kohoutů do celého objektu budovy MŠ. 
6. ZO schvaluje záměr výměny oken a dveří v plynové kotelně MŠ v Lenoře a vchodových 

dveří do kuchyně MŠ.  
7. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0505/2016, jejímž předmětem je výměna 

špaletových oken v MŠ Lenora.  
8. ZO schvaluje záměr opravy kanalizace a povrchu chodníku na pozemku p.č. 316/98 dle 

přiložené situace.  
9. ZO schvaluje nákup mechanizace na údržbu zeleně, a to zahradního traktoru. ZO vybralo 

ze tří nabídek dodavatele, a to firmu PROLES Prachatice, za cenu  92 500,- Kč bez DPH.  
10. ZO schvaluje zveřejnění záměru na pronájem zahrad na p.č. 312/16, k. ú. Prachatice. 
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.6. 
12. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7. 
13. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8. 
14. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9.  
15. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

39/EN/SSB 16-2016.  
16. ZO projednalo žádost nájemníka bytu č. 2 v domě č.p. 100 o odpuštění úroku z prodlení. 

ZO schvaluje odpuštění úroku z prodlení ve výši 4 433,00 Kč. 
17. ZO schvaluje úhradu vyúčtování roku 2015 z neobsazených bytových a nebytových 

prostor z provozních nákladů správy bytového a nebytového fondu z účtu spravovaného 
MěSD s.r.o. ve výši 39 819,- Kč.  

18. ZO schvaluje Petra Buriánka členem školské rady ZŠ a MŠ V Lenoře.  
 

OBEC  LENORA 


