OBEC LENORA
Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora
dne 31.5. 2017 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,
Dominik Pevný, Pavel Filo, Josef Košík

Nepřítomni:
Zapsala: Alena Němcová
Ověřovatelé zápisu: Petr Buriánek, Pavel Filo
1. ZO určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Petra Buriánka, Pavla Fila.
2. ZO schvaluje program jednání.
3. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
4. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím.
5. Zastupitelstvo obce Lenora volí starostou obce Antonína Chrapana.
6. Zastupitelstvo obce Lenora volí místostarostou Petra Buriánka.
7. Zastupitelstvo obce volí za člena finančního výboru Dominika Pevného.
8. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a
nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
v platném znění, stanoví odměnu Dominikovi Pevnému za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 511,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení.
9. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a
nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
v platném znění, stanoví odměnu Petrovi Buriánkovi za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9772,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
10. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění,
stanoví odměnu Dominikovi Pevnému za výkon funkce člena finančního výboru ve výši
200,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
11. ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 4.5.2017.
12. ZO projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na výběr
zhotovitele na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny na objektu mateřské školy
v Lenoře“. ZO rozhodlo o zrušení zadávacího řízení z důvodu vyloučení jediné podané
nabídky.
13. ZO projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na výběr
zhotovitele na zakázku „ÚV Lenora-obnova tlakových filtrů na úpravně vody“. ZO
rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla společnost CULLIGAN CZ s.r.o. Žižkova 12, 371

22 České Budějovice, která podala nejnižší cenovou nabídku. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
14. ZO schvaluje Smlouvu č.1030037633/002 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
umístění kabelového vedení NN na pozemku parc.č.279/3 k.ú. Lenora se společností E.
ON Distribuce,a.s. . Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu
v celkové výši 1000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. ZO schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu, zakázku na stavební
práce „Stavební úpravy a zabezpečení přechodu pro chodce v obci Lenora“. Zadávací
dokumentace a seznam oslovených uchazečů je přílohou zápisu.
16. ZO schvaluje Smlouvu č.1030031630/008 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
umístění distribuční soustavy pro stavbu s názvem „Zátoň – kabel NN, pí Jankulárová na
pozemcích parc.č. 81/1, 339/1, 334/20, 334/21, 334/5, 106/141 v k.ú. Lenora se
společností E. ON Distribuce,a.s.. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 4000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
17. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč J.
K., trvale bytem Zátoň 12, Lenora, 384 51 Volary, a to jako ocenění jejích aktivit ve
prospěch občanů obce Lenora a obce Lenora v létech 2006 až 2017, které nebyly součástí
výkonu funkce zastupitele a starostky obce Lenora. Starosta obce se pověřuje uzavřením a
podpisem darovací smlouvy.
18. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2017
19. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2017
20. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6/20017
21. ZO projednalo žádost o zrušení předkupního práva na parcelu p.č. 316/66 v k.ú.Lenora,
a nezrušuje toto předkupní právo obce Lenora ze dne 31.1.2001 dle smlouvy
V14 276/2001.
22. ZO vzalo na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 24.5.2017. Zpráva je
přílohou zápisu.
23. ZO projednalo žádost SDH v Lenoře a poskytuje třetí garáž v bývalé kotelně č.p.103 na
parkování techniky SDH Lenora.
24. ZO Lenora schvaluje "nulovou" odměnu za výkon zastupitele a za výkon funkce člena
finančního výboru pro zastupitele Dominika Pevného na jeho vlastní žádost od 31.5.2017.

