
 

               Usnesení  
 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 

dne 28.6. 2017  v zasedací místnosti OÚ  
 

Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    
                    Dominik Pevný, Pavel Filo, Josef Košík 
Nepřítomni:  
Zapsala: Hana Talafousová       
Ověřovatelé zápisu: Dominik Pevný, Martin Hlouška 
 
 
1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu 

Dominika Pevného a Martina Hloušku. 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 
3. Zastupitelstvo obce schvaluje provádění rozpočtových změn takto: na základě zákona o 

obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění pověřuje Zastupitelstvo obce Lenora starostu obce 
k neomezenému provádění takových rozpočtových změn, kdy nedochází ke změně 
objemu rozpočtu, ale dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami.  Dále 
Zastupitelstvo obce Lenora pověřuje starostu k provádění takových rozpočtových změn, 
kdy dochází ke změně objemu rozpočtu, a to na straně příjmů v neomezené výši, na straně 
výdajů do výše 200 000,- Kč. Takovéto změny dodatečně bere na vědomí Zastupitelstvo 
obce Lenora, kterému je starosta povinen předložit je na řádném jednání Zastupitelstva 
obce.  

4. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lenora za rok 2016 bez výhrad. 
5. Zastupitelstvo obce projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek na akci Stavební úpravy a zabezpečení přechodu pro chodce v obci 
Lenora. ZO rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu STRABAG, Vodňanská 333, 383 
01 Prachatice, která podala nejnižší cenovou nabídku. ZO pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo.  

6. Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na pořízení lanovky na dětské hřiště pod 
mateřskou školou a vybralo nejvýhodnější nabídku od firmy  Luna Progress, Zdenice 40, 
38401 Nebahovy. 

7. Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Dominika Pevného. 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.1030039268/002 o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene umístění distribuční soustavy- zemní kabelové vedení NN na pozemku 
parc.č.319/31 v  k.ú. Lenora se společností E. ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 
37049 České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou 
náhradu v celkové výši 1000,- Kč bez DPH.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 

OBEC  LENORA 


