
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 12.3. 2020 v zasedací místnosti OÚ  

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

Vít Urban, Jiří Pojsl 

Nepřítomni: František Štěpán, 

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: Martin Hlouška, Monika Janáčová 

 

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

Hloušku a Moniku Janáčovou  

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 25.2.2020. 

4. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti, 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. 10001, tam 

vedený jako pozemek, označené jako parcela č. 311/19, trvalý travní porost, o výměře 259 

metrů čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za nabídnutou cenu ve výši 4921,- Kč, manželům Stefan Antonovici a 

Angelika Antonoviciová, Lenora 102, 384 42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením 

kupní smlouvy. 

5. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti, 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. 10001, tam 

vedený jako pozemek, označené jako parcela č. 311/21, trvalý travní porost, o výměře 228 

metrů čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za nabídnutou cenu ve výši 4332,- Kč, Zdeňce Černé, Lenora 87, 384 

42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

6. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti, 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. 10001, tam 

vedený jako pozemek, označené jako parcela č. 311/22, trvalý travní porost, o výměře 152 

metrů čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za nabídnutou cenu ve výši 2888,- Kč, Martinu Hlouškovi, Lenora 

100, 384 42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

7. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti, 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. 10001, tam 

vedený jako pozemek, označené jako parcela č. 311/20, trvalý travní porost, o výměře 259 

metrů čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za nabídnutou cenu ve výši 4921,- Kč, manželům Jindřichovi 

Jančovičovi a Naděždě Jančovičové, Lenora 100, 384 42 Lenora. Starosta se pověřuje 

uzavřením kupní smlouvy. 
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8. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti, 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. 10001, tam 

vedený jako pozemek, označené jako parcela č. 309/10, trvalý travní porost, o výměře 269 

metrů čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za nabídnutou cenu ve výši 5111,- Kč, Marii Filové, Lenora 87, 384 

42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti, 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. 10001, tam 

vedený jako pozemek, označené jako parcela č. 311/23, trvalý travní porost, o výměře 243 

metrů čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za nabídnutou cenu ve výši 4617,- Kč, Haně Hanzalové, Lenora 100, 

384 42 Lenora. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

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

hodnocení nabídek ze dne 10.3.2020 na akci „Obec Lenora-Rekonstrukce bytů č.p.88“. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu GSI INVEST, s.r.o., 

Stavební a obchodní společnost, Na Hroudě 3317/22, 101 00 Praha 10, IČO: 28260309, 

která podala nejnižší cenovou nabídku 1 237 777,77 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

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

hodnocení nabídek ze dne 10.3.2020 na akci „Podpora IC v obci Lenora“. Zastupitelstvo 

obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu GSI INVEST, s.r.o., Stavební a obchodní 

společnost, Na Hroudě 3317/22, 101 00 Praha 10, IČO: 28260309, která podala nejnižší 

cenovou nabídku 497 777,77 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

podpisem smlouvy o dílo.  

12. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky na činnost místních spolků a sdružení takto: oddíl 

stolního tenisu 10 000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů Lenora 15 000,-Kč, Klub metané 

Lenora 13 000,- Kč, Spolek žen v Lenoře: 15 000,-Kč. 

13. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje Investiční záměr na akci "Oprava přístupového 

chodníku k obecní peci". 

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

přístupového chodníku k obecní peci“ včetně seznamu oslovených firem. Zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu. 

15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020. 


