
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 19.2. 2019  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Monika Janáčová, Dominik Pevný,  

                Jiří Pojsl, František Štěpán, Vít Urban 

Nepřítomni: Martin Hlouška 

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: František Štěpán, Monika Janáčová 

 

 

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

Štěpána, Moniku Janáčovou 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 18.12.2018. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení veřejné zakázky „Zpracování projektové 

dokumentace Na střelnici Lenora“, zadávané v otevřeném řízení, uchazeči: Malý Velký 

Ateliér s.r.o., Mírové náměstí č.p. 208, Netolice 384 11, IČO: 053 92 900, kterou komise 

podle kritérii vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku za cenu 625 000,00 Kč bez DPH. 

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.  

5. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č.9/2018 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. 312/1– ostatní 

plocha o výměře 5 337 m
2
 v k.ú. Lenora, ve vlastnictví obce Lenora a to části o výměře 

611 m
2
  a pozemkové parcely p. č. 312/14– ostatní plocha o výměře 3 047 m

2
 v k.ú. 

Lenora, ve vlastnictví obce Lenora a to části o výměře 37 m
2
 dle přiložené situace. 

Celkem k pronajmutí 648 m
2
. Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr byla 

doručena jedna obálka s nabídkovou cenou 648,- Kč ročně a rozhodlo pronajmout výše 

uvedený pozemek paní xxxxxxxxx za cenu 648,-Kč ročně. Pronajatý pozemek bude 

užíván k rekreačním účelům jako zahrada.  

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č.0431016469 

o úvěru mezi Obcí Lenora a Českou spořitelnou s účinností ke dni 7.2.2019 z důvodu 

nečerpání úvěru. 

7. Zastupitelstvo obce rozhodlo neměnit výši odměn po 1.1.2019 neuvolněných členů 

zastupitelstva obce. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Studie odkanalizování místní části Zátoň za 

nabídkovou cenu 48.000,- Kč bez DPH od provozovatele vodohospodářské infrastruktury 

firmy Čevak a.s.. ZO pověřuje starostu obce podat závaznou objednávku. 

9. Zastupitelstvo obce neschvaluje vyhrazení parkovacího místa na pozemku č.parc. 272/3-

ostatní plocha před domem č.p. 100.  

10. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

– Dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací „Obnova Místních 

komunikací č. 2c a 14c“ se zajištěným spolufinancováním.  

OBEC  LENORA 



11. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

– Dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov „Obnova 

Mateřské školy v Lenoře“ se zajištěným spolufinancováním. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů pro rok 2019 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihočeského kraje pro SDH Lenora, druhé opatření, čtvrté podopatření se 

zajištěným spolufinancováním. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů pro rok 2019 – Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 4 - Podpora 

budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji „Obnova a pořízení 

informačních panelů a ukazatelů v obci Lenora“ se zajištěným spolufinancováním. 

14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2018. 

15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o Hospodaření s odpadem za rok 2018 a 

schodek ve výši 253 329,-Kč. 

16. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na zrušení nájemného za sokolovnu pro místní 

spolky při konání společenských akcí pro občany Lenory a schvaluje zrušení nájemného a 

služby s tím související při těchto akcích. 


