
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 26.3. 2018 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    

                    Dominik Pevný, Josef Košík 

Nepřítomni: Petr Buriánek, Pavel Filo 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Martin Hlouška, Dominik Pevný 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Martina 

Hloušku, Dominika Pevného 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 6.2.2018. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup použité speciální automobilové cisterny Tatra 815 

CAS, rv. 1989, najeto 17 490 km, SPZ CE 57-48 od Městyse Ledenice. Nabídková kupní 

cena obce Lenora je 900.000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním nabídky. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                                   

č.PI-014330047283/001 , jehož obsahem je právo E.ON Distribuce, a.s. zřídit, 

provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku parc.č. 279/3 v k.ú. 

Lenora v majetku obce Lenora. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se 

sjednává ve výši 1000,-Kč bez DPH. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla „ Výměna 

střešní krytiny budovy mateřské školy“ včetně seznamu oslovených firem. Zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu. 

7. Zastupitelstvo obce projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení 

nabídek na výběr zhotovitele na zakázku „Stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé 

kotelny na technické zázemí obce Lenora“. Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako 

zhotovitele díla firmu Petr Blahout, která podala nejnižší cenovou nabídku 420.896,- Kč 

bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení 

nabídek na výběr zhotovitele na zakázku „Oprava bytových jader v č.p.100“. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu Petr Blahout, která podala 

nejnižší cenovou nabídku 675.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

podpisem smlouvy o dílo.  

9. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části nemovitosti pozemkové parcely p. č. 312/4– 

ostatní komunikace o výměře 2 202 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví 

č.10001. a to části o výměře 15 m2  a p.č. 312/8- zahrada o výměře 2013 m2  v k.ú. 

Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001. a to části o výměře 105 m2  dle přiložené 

situace. Celková výměra všech částí pozemků je 120 m2 . Jedná se o pronájem pozemku, 

za nájemní cenu 120,- Kč ročně. Na části stojí kolna a další část bude užívána jako 

zahrada. 

OBEC  LENORA 



10. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.319/27 v 

k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo-Posouzení GDPR Compilace pro obec 

Lenora a ZŠ a MŠ Lenora, za cenu 24.980,-Kč bez DPH a souhlasí se sjednáním role 

pověřence pro obě organizace za úplatu 1600,-Kč bez DPH splatnou měsíčně. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky na činnost místních spolků a sdružení takto: oddíl 

stolního tenisu 10 000,- Kč,  Club metané Křišťál Lenora 10 000,-Kč, Klub metané 

Lenora 13 000,- Kč, Spolek žen v Lenoře: 15 000,-Kč.  

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování nákladů a výnosů správy a provozu 

veřejného vodovodu a čistírny odpadních vod a veřejné kanalizace v obci Lenora a 

vyúčtování finančního vypořádání veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2017. 

Vyúčtování je přílohou zápisu. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Základní a Mateřské školy Lenora na rok 2018. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní a Mateřské školy 

Lenora na roky 2019 – 2021. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí místnosti v sokolovně nad podiem Spolku žen 

pro jejich zájmovou činnost.  

17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutnost poskytnout finanční příspěvek na opravu 

vnitřní části obecní pece na chleba. 

18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 

19. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 

20. Zastupitelstvo obce bere na vědomí spuštění projektu Občanská poradna blíže klientům 

v MAS Šumavsko od 1.března 2018 do 28.února 2021. K tomuto účelu bude zapůjčovat 

bezplatně každé pondělí prostor Zasedací místnosti v budově Obecního úřadu v Lenoře. 

21. Zastupitelstvo obce schvaluje Cenový výměr č.1/2018, kterým se stanoví ceny za inzerci v 

místním zpravodaji. 


