
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 28.4. 2020 v sokolovně Lenora  

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

Nepřítomni: Vít Urban, Monika Janáčová 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: František Štěpán, Dominik Pevný 

 

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

Štěpána a Dominika Pevného 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 12.3.2020. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Lenora na rok 2020 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Lenora na roky 

2021-2022. 

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

hodnocení nabídek ze dne 30.3.2020 na akci „Oprava přístupového chodníku k obecní 

peci“. 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 

212 443,40 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  

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

přístupového chodníku k obecní peci " do výzvy MAS Šumavsko č.6 Programu rozvoje 

venkova písmena a) Veřejná prostranství v obcích. 

8. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje podání žádosti na dotaci název akce: " Vybavení 

nově rozšířeného muzea a infocentra v Lenoře " do výzvy MAS Šumavsko č.6 Programu 

rozvoje venkova písmena h) Muzea a expozice pro obce. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje z humanitárních a charitativních důvodů poskytnutí 

peněžitého daru Františkovi Vopavovi, narozenému dne 10.2.1966, trvale bytem 5.května 

č. p. 143, Volary, PSČ 384 51, částku ve výši 128.662,- Kč. Současně se schvaluje návrh 

darovací smlouvy. Starosta obce se pověřuje uzavřením písemné darovací smlouvy 

v nejbližším možném termínu. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr „Instalace plynového kotle kotle s 

průtokovým ohřevem teplé vody a rozvod teplé vody v budově zdravotního střediska 

Lenora č.p.88“ za nabídkovou cenu 70.000,-Kč bez DPH firmou  Energie AG Teplo 

Vimperk s.r.o. 1. máje 637, 385 01 Vimperk. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje přijmout nabídku firmy Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., 

1.máje 637, 385 01 Vimperk na dodávku tepla pro zdravotní středisko Lenora č.p.88, 

která zajišťuje plný servis včetně obsluhy, údržby, drobných oprav a vzdáleného dohledu 

za cenu 475,20 Kč/GJ včetně DPH. Starosta obce se pověřuje uzavřením Dodatku č.8 ke 

stávající Smlouvě o dodávce tepla a teplé vody uzavřené dne 22.12.2011. 

12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2020. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor obchodní společnosti MUDr. 

Hana Doležalová, s.r.o., sídlem Svatá Maří – Svatá Maří 131, okres Prachatice, PSČ 385 

OBEC LENORA 



01, IČO: 28156188, nacházejících se v budově č. p. 88, se způsobem využití občanská 

vybavenost, která je součástí nemovité věci, 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 vedené jako pozemek, 

označený jako st. parcela č. 343, a to prostor č. 301 o celkové výměře 85,30 m2 za účelem 

provozování nestátního zdravotnického zařízení od 1.5.2020 ve výši 1,-Kč za měsíc. 

Starosta obce se pověřuje uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 

1040014111/014. Obec Lenora jako vlastník pozemků parc.č. 356/1, 356/2, 356/3, v 

k.ú.Houžná se zavazuje po dokončení stavby „Houžná-rekonstrukce sítě NN, kabelizace“ 

- umístění kabelu NN a provedení podvrtů , zřídit 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 1000,-Kč bez DPH. Starosta se pověřuje uzavřením 

smlouvy. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na provoz Linky 

bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198 převodem na účet 3856680/0300 


