
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 28.5. 2019 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Monika Janáčová, Dominik Pevný,  

                Jiří Pojsl, František Štěpán, Vít Urban, Martin Hlouška 

Nepřítomni:  

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pojsl, Monika Janáčová 

 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Jiřího Pojsla 

a Moniku Janáčovou 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 26.3.2019. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Lenora, IČ: 00250538, za rok 2018, 

sestavenou k 31. 12. 2018 dne 8. 2. 2019. 

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

„Základní škola Lenora a Mateřská škola Lenora“, IČ: 70996342, za rok 2018, sestavenou 

k 31. 12. 2018 dne 25. 1. 2019 a schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2018 ve 

výši 4427 Kč do rezervního fondu.  

6. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.3 ke zřizovací listině ze dne 10.10.2002 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lenora.  

7. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že movité věci ve vlastnictví zřizovatele, které jsou 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Lenora svěřené ke dni 28. 5. 2019, se bezúplatně převádí 

do vlastnictví příspěvkové organizace podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ve způsobu financování SDH Lenora v příspěvku na 

činnost místních spolků schváleného ZO Lenora dne 19.3.2019 usnesením č.7. O 

přiznanou částku 15 000,- Kč bude navýšena rozpočtová výdajová položka-požární 

ochrana-SDH. 

9. Zastupitelstvo obce vyhodnotilo nabídky na zakázku „Oprava tří bytových jader v 

č.p.100“. Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu Jan Machovec, 

Na Drahách 549, 387 73 Bavorov, která podala nejnižší cenovou nabídku 337 750,- Kč 

bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

10. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla – „Stavební 

úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce Lenora“, včetně 

seznamu oslovených firem a hodnotící komise. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla – „Výměna 

garážových vrat v požární zbrojnici Lenora“. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhrazení parkovacího místa pro zdravotně postiženého 

občana na pozemku č.parc. 372/3 -ostatní komunikace před domem č.p. 33.  
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13. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem předloženého projektu pro obnovu provozu 

v areálu bývalé sklárny Lenora. 

14. Zastupitelstvo obce projednalo opětovnou žádost o zrušení předkupního práva obce 

Lenora k pozemku parcelní číslo 316/66 v obci a katastrálním území Lenora a setrvává na 

svém usnesení č. 21 ze dne 31. 5. 2017. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. UZSVM/C/8737/2019-HPRR o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci, pozemku p.p.č. 331/7 ostatní plocha, způsob 

využití ostatní komunikace, mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a 

obcí Lenora. 

16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2019 a č.4/2019. 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019. 

18. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.1/2019 na pronájem části pozemku 

parc.č.319/151 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora. 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.1040015720/002 o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy- zemní kabelové vedení VN, 

telekomunikační síť v HDPE trubce, zemní kabelové vedení NN, uzemnění, na pozemcích 

parc.č.319/152, 319/50 v k.ú. Lenora, okres Prachatice na LV č.10001 se společností E. 

ON Distribuce,a.s., IČO:28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, pro 

stavbu s názvem „Lenora-TS Sklad Kiosek“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za 

jednorázovou náhradu v celkové výši 1000,- Kč bez DPH.  Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

20. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navýšení platby do fondu oprav SVJ Lenora 

č.p. 87 o 3,- Kč/m2 a zároveň pověřuje starostu obce k hlasování na nejbližší schůzi 

vlastníků SVJ Lenora č.p. 87 o navýšení platby do fondu o 3,- Kč/m2. 


