
 
           Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 16.6. 2015  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Petr Buriánek, Pavel Filo, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    
                    Jaroslava Krnáková, Václav Kovář 
Nepřítomni: 0 
Zapsala:       Hana Talafousová 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Filo, Martin Hlouška 
 
 
1. ZO určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Pavla Fila a Martina 

Hloušku.  
2. ZO schvaluje program jednání. 
3. ZO schvaluje závěrečný účet obce Lenora za rok 2014, a to bez výhrad. ZO přijalo tato 

opatření k nápravě chyb a nedostatků: a, Rozpočet na rok 2014 byl schválen jako 
schodkový, schodek bude uhrazen z úvěru na základě úvěrové smlouvy uzavřené dne 7.4. 
2014  b, Zůstatek eurokonta v EUR bude přepočten na českou měnu v souladu se 
zákonem. Zpráva o odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce bude přezkoumávajícímu orgánu podána do 30.11. 2015. 

4. ZO projednalo Záměr č. 6/2015 na pronájem přístřešku o rozměru 20 metrů čtverečních 
na pozemku p.č. 319/151 v k.ú. Lenora, označeném na listu vlastnictví č.10001. ZO 
konstatuje, že na výše uvedený záměr nikdo nereagoval a rozhodlo pronajmout přístřešek 
panu R. M.,  za cenu v místě a čase obvyklou 600,-  Kč ročně.  

5. ZO projednalo Záměr č. 7/2015 na pronájem části nemovitosti zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro 
obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 319/151 – ostatní plocha  o 
výměře 1339m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o výměře 
348 metrů čtverečních. ZO konstatuje, že na výše uvedený záměr nikdo nereagoval a 
rozhodlo pronajmout část pozemku p.č. 319/151 o výměře 348 metrů čtverečních panu P. 
F.,  za cenu v místě a čase obvyklou 348,-  Kč ročně.  

6. ZO schvaluje kupní smlouvu na nemovitou věc zapsanou u Katastrálního úřadu pro JČ 
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice pro obec a k.ú Lenora na LV č. 596 a tam označené 
jako  bytová jednotka č. 87/1 v domě č.p. 87 v Lenoře, postaveném na pozemku – st. parc. 
č. 335 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4935/127710 na společných částech domu 
č.p. 87 v Lenoře a spoluvlastnického podílu o velikosti 4935/127710 na nemovité věci 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice  pro 
obec a k.ú. Lenora na LV č. 595 a tam označené jako pozemek – st. parc. č. 335 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 405 metrů čtverečních, mezi Obcí Lenora, Lenora 
36, PSČ: 384 42 jako  prodávající,  a K. R. jako kupujícím. ZO schvaluje svěřeneckou 
smlouvu na složení finanční částky 290 000,- Kč do advokátního depozita Mgr. Pavla 
Jezla, uzavřenou mezi K. R.,  Obcí Lenora, Lenora 36 a Mgr. Pavlem Jezlem, Kostelní 
nám. 16, Prachatice.  

OBEC  LENORA 



7. ZO schvaluje Smlouvu č. 1030023067/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi budoucím povinným Obcí Lenora, Lenora 36 a budoucím oprávněným E.ON 
Distribuce, a.s , F.A. Gerstnera, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za účelem 
umístění distribuční soustavy  - uložení kabelu NN a provedení překopu na pozemku 
355/38, k. ú. Lenora. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu 
v celkové výši 4000,- Kč bez DPH. 

8. ZO schvaluje zápis do kroniky obce Lenora za rok 2014. 
9. ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na stavbu Rekonstrukce 

sociálního zařízení ve sklářském muzeu včetně hodnotící komise a seznamu oslovených 
firem.  

10. ZO schvaluje zadávací dokumentaci na  stavbu Rekonstrukce nádvoří ve sklářském muzeu 
a chodníků v okolí včetně hodnotící komise  a seznamu oslovených firem.   

11. ZO bere na vědomí  rozhodnutí o žalobě na vyklizení bytu č. 14 v domě č.p. 100. ZO 
rozhodlo realizovat výkon rozhodnutí vyklizením bytu.  

12. ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč Spolku rodičů při Základní škole 
v Prachaticích, Vodňanská ul. 287, Prachatice II. 

13. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015 a 5/2015. 
14. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015. 
15. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem Obcí Lenora, Lenora 36 

a zhotovitelem LUBRYCO Holding SE, náměstí 14. října 1307/2 , 150 00 Praha 5. 
16. ZO zrušuje usnesení ZO č. 17 ze dne 26.2. 2015: „ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 

Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na pořádání krajských kol v požárním 
sportu družstev Hasičského záchranného sboru JČ kraje a krajského kola hry Plamen ve 
výši 1000,- Kč. 

17.  ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska na pořádání krajských kol v požárním sportu družstev Hasičského záchranného 
sboru JČ kraje a krajského kola hry Plamen ve výši 1000,- Kč. 

18. ZO zrušuje usnesení ZO č. 20 ze dne 26.2. 2015: „ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 
Hospici sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, Prachatice, ve výši 5 000,- Kč.“  

19. ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Hospici sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 
144, Prachatice, ve výši 5 000,- Kč. 

20. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10099/14/LCD ze dne 7.4.2014.    
 

 


