
 
          Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 27.11. 2014 v zasedací místnosti OÚ  

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

Antonína Chrapana.  
2. ZO schvaluje program jednání. 
3. ZO schvaluje studii projektové dokumentace  na rekonstrukci Základní školy v Lenoře.  
4. ZO bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ v Lenoře. 
5. ZO bere na vědomí žádost o výjimku z počtu dětí v ZŠ.   
6. ZO projednalo výsledek zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu Snížení 

energetické náročnosti stávající základní školy v Lenoře, CZ.1.02/3.2.00/14.25342, 
akceptační číslo: 14203573, a rozhodlo vybrat jako zhotovitele uchazeče, který podal 
nejnižší nabídku ve výši 1 309 465,18  Kč bez DPH, a to společnost LUBRYCO Holding 
SE, a.s., náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5. ZO pověřuje starostku uzavřít 
s tímto uchazečem smlouvu o dílo. 

7. ZO schvaluje cenu vodného a stočného v obci Lenora na rok 2015. Cenová kalkulace je 
přílohou zápisu.  

8. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10099/14/LCD ze dne 7.4. 2014 týkající 
se změny období čerpání úvěru. Dodatek je přílohou zápisu.  

9. ZO schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2015-2016. Aktualizace je 
přílohou zápisu.  

10. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do POV na opravu chodníků a rekonstrukci 
sociálního zařízení ve sklářském muzeu.  

11. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu vitrín ve sklářském muzeu v Lenoře.  
12. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na uspořádání Lenorské slavnosti chleba 2015.  
13. ZO schvaluje jako zástupce obce Lenora v Radě NP Šumava starostku obce Mgr. 

Jaroslavu Krnákovou.  
14. ZO schvaluje podání žaloby na soudní vyklizení bytu č. 14 v domě č.p. 100.  
15. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11,12. 

  

OBEC  LENORA 


