
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 25.2. 2020 v zasedací místnosti OÚ  

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

František Štěpán, Vít Urban, Jiří Pojsl 

Nepřítomni:  

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Dominik Pevný, Jiří Pojsl 

 

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

Pevného a Jiřího Pojsla 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 28.1.2020. 

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. 286/59– ostatní plocha o výměře 20 metrů 

čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným příslušenstvím, a to 

za nabídnutou cenu ve výši 2000,- Kč, panu  Františku Brdovi, bytem Lenora 14, 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 st. parcela č. 384 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 18 metrů čtverečních, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž bez vlastnictví, 

která není součástí prodeje, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za nabídnutou cenu ve výši 1800,- Kč, panu  Jiřímu Bainovi, bytem 

Příčná 7, 370 08 Staré Hodějovice. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

6. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje Investiční záměr na akci "Obec Lenora – 

Rekonstrukce bytů č.p. 88". 

7. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje podání žádosti na dotaci název akce: "Obec Lenora 

– Rekonstrukce bytů č.p. 88" do programu Ministerstva financí, Program 29822 Akce 

financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu 

298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.  

8. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje pronajímání nově vzniklých dvou bytových jednotek 

v domě čp 88 v Lenoře k trvalému bydlení a schvaluje přednostní obsazení bytů 

nájemníky obyvateli ze zdemolovaného domu Lenora čp 31. 

9. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje Investiční záměr na akci "Obec Lenora – Obnova 

Mateřské školy". 

10. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje podání žádosti na dotaci název akce: "Obec Lenora 

– Obnova Mateřské školy" do programu Ministerstva financí, Program 29822 Akce 

financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu 

OBEC LENORA 



298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

školství v působnosti obcí. 

11. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Jihočeského 

kraje „Bílá stopa“ na zajištění úpravy a propagace lyžařských běžeckých tras na území 

Jihočeského kraje pro sezónu 2020/2021 a s dofinancováním akce. 

12. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Jihočeského 

kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 

druhé opatření – Pořízení požární techniky a věcných prostředků a s dofinancováním akce. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele díla „Obec 

Lenora – Rekonstrukce bytů č.p. 88“ včetně seznamu oslovených firem. Zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu. 

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

IC v obci Lenora“ včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je přílohou 

zápisu. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.3/2020 na prodej pozemkové 

parc.č.311/19, trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce 

Lenora. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.4/2020 na prodej pozemkové 

parc.č.311/21, trvalý travní porost o výměře 228 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce 

Lenora. 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.5/2020 na prodej pozemkové 

parc.č.311/22, trvalý travní porost o výměře 152 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce 

Lenora. 

18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2020. 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.6/2020 na prodej pozemkové 

parc.č.311/20, trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce 

Lenora. 

20. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.7/2020 na prodej pozemkové 

parc.č.309/10, trvalý travní porost o výměře 269 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce 

Lenora. 

21. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.8/2020 na prodej pozemkové 

parc.č.311/23, trvalý travní porost o výměře 243 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce 

Lenora. 

22. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č.S-419/2020-Bál na prodej pozemku 

parc.č. 319/210, o výměře 17m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Lenora 

oddělený GP č. 694-30/2019 z pozemku parc.č. 319/38, zapsaný v KN na LV 10001 pro 

k.ú. Lenora za kupní cenu ve výši 6.790,-Kč bez DPH. Kupujícím je Správa železnic, 

státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Starosta 

se pověřuje uzavřením kupní smlouvy.  

23. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč pro Český červený 

kříž, Oblastní spolek ČČK Prachatice, Nemocniční 204, 383 01 Prachatice. 


