
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 25.6. 2019 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Dominik Pevný, Jiří Pojsl, František Štěpán, Vít Urban, Martin 

Hlouška 

Nepřítomni: omluvena Monika Janáčová 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: František Štěpán, Vít Urban 

 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu Františka 

Štěpána a Víta Urbana 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 28.5.2019. 

4. Zastupitelstvo Obce Lenora rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zprávu o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále dle 

ust. § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a schvaluje závěrečný 

účet obce a celoroční hospodaření obce za rok 2018 s výsledkem s výhradami. Při 

přezkoumání hospodaření územního celku Obce Lenora za rok 2018 byly zjištěny chyby a 

nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 

420/2014 Sb. 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

Zastupitelstvo Obce Lenora rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 

420/2004 Sb. na základě výsledků přezkoumání hospodaření obce o přijetí následujících 

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledcích přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018: bude dodržovat postupy účtování transferů s povinností 

vypořádání, herní prvky bude evidovat na správných majetkových účtech. Zpráva o plnění 

přijatých opatření bude Krajskému úřadu JčK zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona 

č. 420/2004 Sb., v platném znění do 31. 12.  2019. 

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

hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na 

technické zázemí obce Lenora“. Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla 

firmu Petr Blahout, IČ:49006177, která podala nejnižší cenovou nabídku 554 311,- Kč bez 

DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

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

hodnocení nabídek na akci „Výměna garážových vrat v požární zbrojnici Lenora“. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu JVP systém s.r.o. 

Prachatice, IČ:26081377, která podala nejnižší cenovou nabídku 211 516,- Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

OBEC LENORA 



7. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o převod pozemků p.č.331/8 a p.č.331/9 v k.ú.Lenora do vlastnictví obce 

Lenora. 

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. 319/151– manipulační plocha o 

výměře 1 339 m2 v k.ú. Lenora, ve vlastnictví obce Lenora a to části o výměře 85 m2 dle 

přiložené situace. ZO rozhodlo pronajmout výše zmíněnou část pozemku M. S., Lenora 

40, za nabídkovou cenu  ve výši 100,- Kč ročně, na dobu neurčitou. Pozemek bude užíván 

jako zahrada. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout příspěvek pro Stifterův pošumavský železniční 

spolek IČ:60096616 ve výši 5 000,- Kč na „Oslavu 120. výročí zahájení provozu na 

železniční trati Volary-Lenora“ dne 12.10.2019, za účelem financování jízdy zvláštních 

vlaků. 

10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2019. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku „O2 Chytrá 

škola – grant 2019 ve výši 82 200,-Kč pro naši příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Lenora. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                              

č.:PI-014330054921/001 za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového 

vedení NN, kabelové skříně a uzemnění na pozemcích parc.č. 319/208, 372/8, 372/9 

v k.ú.Lenora. Oprávněná je firma E.ON Distribuce, a.s. IČO:28085400. Jednorázová 

náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2000,- Kč bez DPH. 

13. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč 

do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce 

Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla – 

„Výkopové práce a hydroizolace budovy MŠ Lenora“, včetně seznamu oslovených firem 

a hodnotící komise. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla – „Oprava 

místní komunikace 14c od č.p.82 k č.p.85“, včetně seznamu oslovených firem a hodnotící 

komise. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 


