
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 6.2. 2018  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    

                    Dominik Pevný, Josef Košík, Pavel Filo 

Nepřítomni:  

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: Petr Buriánek, Pavel Filo 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Petra 

Buriánka a Pavla Fila. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 19.12.2017. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 

39/EN/SVB 3 – 2018, spočívající v právu obce Lenora umístit a provozovat kabel VO na 

pozemku p. č. 331 v k.ú. Lenora v majetku ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

– Nusle. 

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku - Výměna 

střešní krytiny na objektu MŠ Lenora. Zrušuje toto výběrové řízení a pověřuje starostu 

k novému zadávacímu řízení s jiným druhem krytiny. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla - zakázku 

„Stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce  

Lenora“, včetně seznamu oslovených firem a hodnotící komise. Zadávací dokumentace je 

přílohou zápisu.  

7. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů pro rok 2018 – Neinvestiční dotaci pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihočeského kraje pro SDH Lenora, se zajištěným spolufinancováním 60 950,-

Kč. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční plán údržby domů Obce Lenora pro rok 2018 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla - Oprava 

šesti sociálních jader v č.p.100 Lenora, včetně seznamu oslovených firem a hodnotící 

komise. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu.  

10. Zastupitelstvo obce schvaluje - Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Prachatice. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje - Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro 

rok 2018. 

12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové 

hospodářství obce. 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2017. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.312/4 a 

312/8 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje podat přihlášku do Svazu měst a obcí České republiky. 

OBEC  LENORA 


