
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 4.5. 2017  v zasedací místnosti OÚ  

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

                    Jaroslava Krnáková, Pavel Filo, Josef Košík 

Nepřítomni:  

Zapsala: Hana Talafousová       

Ověřovatelé zápisu: Josef Košík, Monika Janáčová 

 

 

1. ZO určuje zapisovatele Hana Talafousová a ověřovatele zápisu Josefa Košíka a Moniku 

Janáčovou. 

2. ZO schvaluje program jednání. 

3. ZO Lenora schvaluje roční účetní závěrku obce Lenora, IČ: 00250538, za rok 2016, 

sestavenou k 31. 12. 2016, dne 27. 1. 2017.  

4. ZO Lenora schvaluje roční účetní závěrku PO obce Lenora „Základní škola Lenora a 

Mateřská škola Lenora“, IČ: 70996342, za rok 2016, sestavenou k 31. 12. 2016, dne 23. 1. 

2017.  

5. ZO zrušuje usnesení č.5 ze dne 4.4.2017: projednalo Záměr č. 14/2016 na prodej 

nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, a to volné bytové 

jednotky č. 87/7. Jedná se o byt  2 + 1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží levého 

vchodu budovy č.p. 87 o celkové ploše 49,35  m
2
 s příslušenstvím. K vlastnictví jednotky č. 

87/7 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 4935/127710 na společných částech budovy a 

dále spoluvlastnický podíl o velikosti 4935/127710 k pozemku parc. č. st. 335 o výměře 

405 m2 v katastrálním území Lenora a obci Lenora.  ZO konstatuje, že na výše uvedený 

záměr zareagovali dva zájemci.  ZO rozhodlo prodat byt zájemci, který podal nejvyšší 

cenovou nabídku, a to H. Š., Náměstí 25, 384 51 Volary za cenu 260000,- Kč. 

6. ZO projednalo Záměr č. 14/2016 na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a 

katastrální území Lenora, a to volné bytové jednotky č. 87/7. Jedná se o byt  2 + 1, 

umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží levého vchodu budovy č.p. 87 o celkové ploše 

49,35  m
2
 s příslušenstvím. K vlastnictví jednotky č. 87/7 patří spoluvlastnický podíl o 

velikosti 4935/127710 na společných částech budovy a dále spoluvlastnický podíl o 

velikosti 4935/127710 k pozemku parc. č. st. 335 o výměře 405 m2 v katastrálním území 

Lenora a obci Lenora.  ZO konstatuje, že na výše uvedený záměr zareagovali dva zájemci.  

ZO rozhodlo prodat byt zájemci, který podal druhou nejvyšší cenovou nabídku, a to Ing. 

Š. M., Jírovcova 38, 370 01 České Budějovice za cenu 249 700,- Kč. 

7. ZO schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla ÚV Lenora-obnova 

tlakových filtrů na úpravně vody včetně seznamu oslovených firem a hodnotící komise. 

Zadávací dokumentace je přílohou zápisu.  

OBEC  LENORA 



8. ZO schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla Výměna střešní krytiny 

budovy mateřské školy včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je 

přílohou zápisu. 

9. ZO Lenora schvaluje "nulovou" odměnu za výkon zastupitele a za výkon funkce člena 

finančního výboru pro zastupitelku Moniku Janáčovou a zastupitele Pavla Fila na jejich 

vlastní žádost od 4.5.2017. 

10. ZO bere na vědomí rezignaci starostky obce Lenora Mgr. Jaroslavy Krnákové na mandát 

člena Zastupitelstva obce Lenora. 

 


