
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 28.1. 2020 v zasedací místnosti OÚ  

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

František Štěpán, Vít Urban 

Nepřítomni: Jiří Pojsl 

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: Monika Janáčová, Vít Urban 

 

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

Janáčovou a Víta Urbana. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 12.12.2019. 

4. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje koupi nemovitých věcí, zapsaných 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 

vedených jako pozemky, označené jako st. parcela č. 343 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 498 metrů čtverečních, jehož součástí je stavba Lenora, č. p. 88, se způsobem 

využití občanská vybavenost, a jako parcela č. 316/72 – ostatní plocha o výměře 1114 

metrů čtverečních, s veškerými zákonnými součástmi a veškerým zákonným 

příslušenstvím, a to za kupní cenu ve výši 2.700.000,- Kč. Současně schvaluje návrh 

kupní smlouvy, který je přílohou usnesení. Starosta se pověřuje uzavřením kupní 

smlouvy. 

5. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje koupi movitých věcí nacházejících se v domě č. p. 

88, Lenora (zdravotní středisko) a vyjmenovaných v návrhu kupní smlouvy, a to za kupní 

cenu ve výši 9.800,- Kč. Současně se schvaluje návrh kupní smlouvy, který je přílohou 

usnesení. Starosta se pověřuje uzavřením kupní smlouvy. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-

014330057735/001. Obec Lenora jako vlastník pozemků parc.č. 109/24, 109/26, 339/5, 

342, 343 v k.ú.Lenora zřizuje k těmto pozemkům ve prospěch E-ON Distribuce, a.s. se 

sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO:280 85 400 právo věcného břemene 

podle §25 odst. 4 energetického zákona. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene 

se sjednává ve výši 30000,-Kč bez DPH. Starosta se pověřuje uzavřením smlouvy. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-

014330057711/001. Obec Lenora jako vlastník pozemku parc.č. 386/13, v k.ú.Žlíbky, 

obec Horní Vltavice zřizuje k tomuto pozemku ve prospěch E-ON Distribuce, a.s. se 

sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO:280 85 400 právo věcného břemene 

podle §25 odst. 4 energetického zákona. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene 

se sjednává ve výši 6300,-Kč bez DPH. Starosta se pověřuje uzavřením smlouvy. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č. 4/2019 na pronájem části nemovitosti zapsaných 

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

nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 312/8, zahrada 

o celkové výměře 2013 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části 
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o výměře 160 metrů čtverečních. Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr 

byla doručena jedna obálka s nabídkovou cenou 300,- Kč ročně a rozhodlo pronajmout 

část výše uvedeného pozemku paní Simoně Chrapanové, bytem Lenora 117 za nabídnutou 

cenu 300,-Kč ročně. 

Starosta obce se pověřuje uzavřením smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117d8210B Podpora 

obnovy sportovní infrastruktury na akci "Výměna podlahy v sokolovně Lenora" a s 

dofinancováním akce. 

10. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MZE v 

programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020 na akci 

" Renovace pomníku A.Hartauera v Lenoře" a s dofinancováním akce. 

11. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MŽP v rámci Národního 

programu Životního prostředí ve Výzvě č. 7/2019 na aktivitu č.6.1.C – Rekonstrukce a 

vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní 

zahrady“) na akci "Přírodní zahrada ZŠ Lenora" a s dofinancováním akce. 

12. Zastupitelstvo obce Lenora souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MŽP v rámci Národního 

programu Životního prostředí ve Výzvě č. 7/2019 na aktivitu č.6.1.C – Rekonstrukce a 

vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní 

zahrady“) na akci "Přírodní zahrada MŠ Lenora" a s dofinancováním akce. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů s firmou EKO-

PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, IČO:62525816. Separovaným odpadem pro účely 

této smlouvy jsou upotřebené potravinářské oleje a tuky původců uvedených odpadů, 

které mohou být ukládány do sběrných nádob pouze v pevných obalech (např. PET lahve). 

Starosta se pověřuje uzavřením smlouvy. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění výzvy k podávání žádostí na příspěvky na 

činnost místních spolků a sdružení. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.1/2020 na prodej pozemku 

parc.č.386/59 o výměře 20 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.2/2020 na prodej stavební parcely 

parc.č.384, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce. 

17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.16/2019. 

18. Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na výměnu stávajících neekonomických svítidel za 

LED trubice a žárovky v budovách ZŠ a MŠ Lenora. 


