
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 29.10. 2019 v zasedací místnosti OÚ  

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

František Štěpán, Vít Urban 

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: František Štěpán, Vít Urban 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou 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 26.9.2019. 

4. 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. 312/16, zahrada o celkové výměře 1319 

m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části o výměře 209 metrů 

čtverečních dle přiložené situace. ZO rozhodlo pronajmout od 1.1.2020 výše zmíněnou část 

pozemku panu Josefu Kolářovi, Lenora 84, za nabídkovou cenu ve výši 500,- Kč ročně, na 

dobu neurčitou. Pozemek bude užíván jako zahrada. 

5. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje závazný příslib o odkoupení nemovitých věcí zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru 

nemovitostí pro obec 550353 Lenora a katastrální území 679950 Lenora, na listu vlastnictví 

č. 105, tam vedené jako pozemek, označený jako st. parcela č. 343 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 497 metrů čtverečních, jehož součástí je stavba Lenora, č. p. 88, občanská 

vybavenost a pozemek, označený jako parcela č. 316/72 – ostatní plocha o výměře 1108 

metrů čtverečních, se způsobem využití jiná plocha, s veškerými zákonnými součástmi a 

veškerým zákonným příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi, za kupní cenu ve výši 

2.700.000,- Kč, podle předloženého návrhu příslibu. Přílohou usnesení je návrh příslibu. 

6. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje: 

Z humanitárních a charitativních důvodů poskytnutí peněžitých darů a bezplatné poskytnutí 

poukázek na nákup u firmy PEPCO Czech Republic s.r.o., následujícím osobám: 

- Václavu Kalistovi, narozenému dne 25. 4. 1971, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

   částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Miluši Kalistové, narozené dne 4. 4. 1973, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

   částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Fritzi Karpfovi, narozenému dne 7. 12. 1940, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

   částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Ludmile Karpfové, narozené dne 9. 9. 1943, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

  částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Jakubu Kovářovi, narozenému dne 10. 11. 1994, trvale bytem Lenora 12, Lenora, PSČ 384  

  42, částku ve výši 100.000 Kč a 10 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Richardu Němcovi, narozenému dne 18. 9. 1962, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  
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  částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Boženě Němcové, narozené dne 9. 8. 1966, trvale bytem č. p. 31, Lenora, PSČ 384 42,  

  částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Martině Stráské, narozené dne 10. 4. 1984, trvale bytem Budovatelská 912, Trhové Sviny,  

  PSČ 374 01, částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč), 

- Aleně Študlarové, narozené dne 29. 8. 1988, trvale bytem Budovatelská 917, Trhové Sviny,      

PSČ 374 01, částku ve výši 50.000 Kč a 5 poukázek na nákup (jedna poukázka na 250 Kč). 

Peněžité dary musí být zaslány na bankovní účty (nelze je poskytovat v hotovosti).  

Současně se schvaluje vzor návrhu darovací smlouvy. Starosta obce se pověřuje uzavřením 

písemných darovací smluv. Termín: bez zbytečného odkladu. 

Příloha: vzor návrhu darovací smlouvy 

7. Zastupitelstvo obce projednalo možnost změny účelu užívání bývalé ordinace zubního 

lékaře v levé části zdravotního střediska č.p.88 Lenora na dva byty 2+1 o velikosti 

přibližně 50 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace 

nutné pro vybudování těchto dvou bytů po odkupu zdravotního střediska. 

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

9. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.3/2019 na prodej části pozemku 

parc.č.313/9 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč pro Domov důchodců 

Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá. 


