
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 15.7. 2020 v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Martin Hlouška, Dominik Pevný, František Štěpán, 

Vít Urban, Monika Janáčová 

Nepřítomni: Jiří Pojsl 

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: Dominik Pevný, František Štěpán 

 

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

Pevného, Františka Štěpána. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 25.6.2020. 

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

hodnocení nabídek ze dne 14.7.2020 na akci Obnova místní komunikace č.2c Obec Lenora. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat jako zhotovitele díla firmu STRABAG a.s., Kačírkova 

982/4, 158 00 Praha 5, IČO:60838744, která podala nejnižší cenovou nabídku 780.609,82 

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

5. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje Investiční záměr na akci „Výměna podlahy 

v sokolovně-Lenora“. 

6. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Výměna podlahy v 

sokolovně-Lenora“, včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je přílohou 

zápisu. 

7. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a 

katastrální území Houžná, pozemkové parcely parc.č. 173/23, trvalý travní porost, o 

výměře 734 metrů čtverečních, s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se 

všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001, a to za nabídnutou cenu ve 

výši 115000,- Kč, panu Břetislavovi Kašparovi, nar.13.5.1982, bytem Planá 58, 37001 

České Budějovice. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

8. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje prodej části nemovitosti zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro 

obec a katastrální území Houžná, pozemkové parcely parc.č. 173/27, trvalý travní porost. 

Prodává se nemovitost oddělená Geometrickým plánem č.93-15/2020 parc.č. 173/32 v 

k.ú. Houžná o výměře 476 metrů čtverečních, s veškerým zákonným příslušenstvím a 

součástmi, se všemi právy a povinnostmi, zapsané na listu vlastnictví 10001, a to za 

nabídnutou cenu ve výši 19516,- Kč, panu Břetislavovi Kašparovi, nar.13.5.1982, bytem 

Planá 58, 37001 České Budějovice. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2020. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.9/2020. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr Výměna 4 oken o rozměru 60x90cm v bytě 

č.1 Lenora 88. A 1 ks dveří do kotelny zdravotního střediska Lenora 88 za celkovou cenu 

41.684,50 Kč bez DPH, nabídnutou firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 

OBEC LENORA 



Lázně Toušeň, IČO: 28436024. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy 

o dílo.   

 


