
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 3.5. 2018 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    

                    Dominik Pevný, Josef Košík, Pavel Filo 

Nepřítomni: Petr Buriánek 

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: Monika Janáčová, Josef  Košík 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Moniku 

Janáčovou, Josefa Košíka 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 26.3.2018. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Lenora, IČ: 00250538, za rok 

2017, sestavenou k 31.12.2017, dne 12.2.2018. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace obce Lenora 

„Základní škola Lenora a Mateřská škola Lenora“, IČ: 70996342, za rok 2017, sestavenou 

k 31.12.2017, dne 25.1.2018. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo protokol z jednání hodnotící komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek na akci Výměna střešní krytiny na objektu Mateřské školy v Lenoře. 

ZO rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla účastníka zadávacího řízení Pavel Liška, 

Budičovice 117, 398 11 Skály, IČ: 10303901, která podala nejnižší cenovou nabídku 

2 873 436,57 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

7. Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na pořízení závěsné houpačky na dětské 

hřiště v Zátoni a houpadla na pružině na dětské hřiště pod Mateřskou školou v Lenoře a 

vybralo nejvýhodnější nabídku od firmy Luna Progress, Zdenice 40, 38401 Nebahovy. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje 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. 319/27– trvalý travní porost o výměře 

9 376 m
2
 v k.ú. Lenora, ve vlastnictví obce Lenora a to části o výměře 700 m

2
  dle 

přiložené situace. ZO rozhodlo pronajmout výše zmíněnou část pozemku P. B., za 

nabídkovou cenu  ve výši 1000,- Kč ročně, na dobu neurčitou. Pozemek bude užíván 

k rekreačním účelům jako zahrada. 

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 

11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce Lenora 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě - plynová přípojka na pozemcích ve vlastnictví obce Lenora p.č.316/29 a 

p.č.316/30 v k.ú. Lenora pro J.K., trvale bytem Čkyně č.p. 176, PSČ 384 81, za 

jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 1.000,-Kč. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

OBEC  LENORA 



13. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej předpokládané části pozemku 

25m
2
 parc.č.282/1 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora pro výstavbu trafostanice, typ 

kabelová 22/0,4 kV. 


