
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 26.9. 2019 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Jiří Pojsl, Martin Hlouška, Monika Janáčová, Dominik Pevný 

Nepřítomni: František Štěpán, Vít Urban 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Dominik Pevný, Monika Janáčová 

 

 

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

Pevného a Moniku Janáčovou. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 23.7.2019. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.2/2019 na pronájem části pozemku 

parc.č.312/16 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora. 

5. Zastupitelstvo obce Lenora projednalo záležitost zajištění praktického lékaře v obci od 1. 

1. 2020 a v této souvislosti schvaluje jednat s paní Sieglinde Kralikovou a MUDr. Editou 

Sedleckou o možnosti odkoupení pozemku parcelní číslo st. 343, jehož součástí je budova 

Lenora, č. p. 88 (zdravotní středisko) a pozemku parcelní číslo 316/72, v katastrálním území 

Lenora a s MUDr. Editou Sedleckou o odkoupení lékařského a zdravotnického movitého 

vybavení (ordinace) a realizovat přípravné kroky ke koupi nemovitostí a movitého 

vybavení. 

6. Zastupitelstvo obce Lenora po projednání a hlasování   

− rozhodlo nevyhovět námitkám uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu Změny 

č.4 Územního plánu Lenora, tj.  

a)  námitce Ing. Petra Stránského, Ivany Stránské, Dušana Sůji, Karla Naidra, MUDr. Jana 

Fořta, Evženie Fořtové, Zdeňky Šmídové, Lenky Chválové, PhDr. Martina Chvály, 

Ph.D. a Renáty Sýkorové právně zastoupených JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D., 

ev.č. ČAK 16804 se sídlem Panská 895/6, 11000 Praha, 

b)  námitce Petra a Martiny Schnurpfeilových, Jaroslava a Dany Bílkových, Zdeňky 

Corjakové a Ing.Jana Pokorného právně zastoupených Mgr. Vítězslavem Dohnalem, 

advokátem Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o., se sídlem Klokotská 

103/13, 390 01 Tábor, ev. č. ČAK 12191 

s tím, že odůvodnění rozhodnutí je uvedeno v kap. o) textové části odůvodnění Změny 

č.4 Územního plánu Lenora. 

− vydává podle §54 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č.4 Územního plánu Lenora 

formou opatření obecné povahy (viz příloha).  

7. Zastupitelstvo obce projednalo návrh České pošty s.p. provozovat poštu Partner v naší 

obci. V průběhu let 2020 a 2021 bude hledat vhodné prostory a přidružené služby 

obyvatelům obce, aby provozování pošty Partner bylo rentabilní a provozuschopné. 

V současné době toto není zajištěno. 

OBEC LENORA 



8. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny za stavební práce na akci „Stavební úpravy 

bývalé kotelny“ dle krycího listu rozpočtu ze dne 13.8.2019 stavební firmy Petr Blahout, 

Lštění 3, 384 81 Čkyně, IČ: 49006177 o částku 251.342,- Kč bez DPH.  

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

hodnocení nabídek na akci „Výměna oken v obecních bytech v č.p.87“. Zastupitelstvo 

obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu Oknotherm s.r.o., Linecká 377, 382 41 

Kaplice, která podala nejnižší cenovou nabídku 284 038,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

10. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým pasportem a projektem svislého dopravního 

značení a dopravního zařízení obce Lenora vypracovaného firmou PasProRea PD s.r.o. a 

pověřuje firmu k projednání s dotčenými orgány. 

11. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou využití části pozemku parc.č. 319/27 v k.ú.Lenora 

a to části oddělenou GP č. 703-197/2019 parc.č. 319/211 v k.ú.Lenora o výměře 2542 m2 

ze způsobu využití trvalý travní porost na plnění funkce lesa. Důvodem je, že na 

odděleném pozemku se nachází vzrostlý les. 

12. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení nebo pronájem pozemku parcelní číslo 

266/33 v k.ú. Lenora o výměře 1096 m2 ve vlastnictví obce Lenora. Předmětný pozemek 

je dle schválené územní studie Malý kopec-lokalita 45 z roku 2017 její součástí a je určen 

k zastavení jako stavební parcela. ZO nesouhlasí s prodejem ani pronájmem pozemku. 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2019 a č.9/2019. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019. 


