
 
              Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 9.6. 2016  v zasedací místnosti OÚ  

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

Buriánka. 
2. ZO schvaluje program jednání ZO. 
3. ZO projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na akci 

Rekonstrukce odstavné plochy u zdravotního střediska. ZO rozhodlo vybrat jako 
zhotovitele díla firmu STRABAG, Vodňanská 333, 383 01 Prachatice, která podala 
nejnižší cenovou nabídku. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.  

4. ZO projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek  na akci 
Stavební úpravy vodovodního řadu v obci Lenora. ZO rozhodlo vybrat jako zhotovitele 
díla firmu REKON INSTA, spol. s.r.o., Budějovická 632, 384 51 Volary, která podala 
nejnižší cenovou nabídku. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.  

5. ZO projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek  na akci 
Demolice komínu u kotelny č.p. 103 v Lenoře. ZO rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla 
firmu Petr Blahout, Lštění 3, 384 81 Čkyně, která podala nejnižší cenovou nabídku. ZO 
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

6. ZO projednalo Záměr č. 4//2016 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. 312/8, zahrada  o výměře 2013 
m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o celkové výměře 450 
metrů čtverečních dle přiložené situace. ZO konstatuje, že na uvedený záměr reagovali 
dva zájemci: žadatel F. Ch.,  podal nabídku ve výši 450,- Kč ročně a M. M., podala 
nabídku ve výši 600,- Kč ročně. ZO rozhodlo pronajmout výše zmíněnou část pozemku F. 
Ch., za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 450,- Kč ročně, na dobu neurčitou.   

7. ZO projednalo Záměr č. 5/2016 na pronájem nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a 
katastrální území Lenora, parcely st.  544– zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 134 m2 
v k.ú. Lenora, a parcely p.č. 576 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 metrů 
čtverečních, označených na listu vlastnictví č.10001. ZO konstatuje, že na uvedený záměr 
nikdo nereagoval a rozhodlo výše zmíněné nemovitosti pronajmout žadateli  J.K. za cenu 
v místě a čase obvyklou 157,- Kč ročně,  na dobu neurčitou. 

8. ZO schvaluje závěrečný účet obce Lenora za rok 2015 bez výhrad. 
9. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016. 

OBEC  LENORA 



10. ZO schvaluje investiční záměry ZŠ a MŠ Lenora pro Strategický rámec Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, r.č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15-
_005/0000329,  dle přílohy zápisu „Karty projektů“. 

11. ZO projednalo nabídku České pošty na zajištění poskytování poštovních služeb Poštou 
Partner. ZO rozhodlo nezřídit službu Pošta Partner.  


