
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 9.6. 2020 v zasedací místnosti OÚ 

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

Vít Urban, Monika Janáčová 

Nepřítomni: 

Zapsala: Alena Němcová 

Ověřovatelé zápisu: Vít Urban, Monika Janáčová 

 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu Víta Urbana 

a Moniku Janáčovou 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 28.4.2020. 

4. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bere na vědomí a dle ust. §17 odst. 7 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb. v platném znění schvaluje závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce 

za rok 2019 s výsledkem bez výhrad. Dále zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 

zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Krajským úřadem 

Jihočeského kraje. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumání, které byly již 

napraveny. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Lenora, IČO:00250538, za rok 

2019, sestavenou k 31.12.2019, dne 3.2.2020. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Příspěvkové organizace obce Lenora 

„Základní škola Lenora a Mateřská škola Lenora“, IČO: 70996342, za rok 2019, 

sestavenou k 31.12.2019, dne 27.1.2020 a schvaluje převod hospodářského výsledku za 

rok 2019 ve výši 4392,- Kč do rezervního fondu. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Lenora do území působnosti Místní 

akční skupiny Šumavsko na období 2021-2027. 

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

Mateřské školy" 

9. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Obec Lenora – 

Obnova Mateřské školy“ včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je 

přílohou zápisu. 

10. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje Investiční záměr na akci "Přírodní zahrada MŠ 

Lenora" 

11. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Přírodní zahrada MŠ 

Lenora" včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

12. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje Investiční záměr na akci "Přírodní zahrada ZŠ 

Lenora" 

13. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Přírodní zahrada ZŠ 

Lenora" včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

14. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje Investiční záměr na akci „Výměna oken v bytovém 

domu č.p.40“ 

OBEC LENORA 



15. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Výměna oken 

v bytovém domu č.p.40“ včetně seznamu oslovených firem. Zadávací dokumentace je 

přílohou zápisu. 

16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2020. 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2020 

18. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru č.10/2020 na pozemkové parcely parc.č. 

319/172, trvalý travní porost, o výměře 585 metrů čtverečních v k.ú.Lenora ve vlastnictví 

obce Lenora. 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 39/EN/V 2-2020, stavba „Oprava 

přístupového chodníku k obecní peci v Lenoře“, za účelem umístění chodníku v rozsahu 

20 m2, dle projektová dokumentace. Půjčitel je ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4, IČ: 65993390. Starosta obce se pověřuje podepsáním smlouvy. 

20. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pachtu č. 14/2020/11 za účelem přenechání části 

pozemku parc.č.319/29 v k.ú.Lenora ve vlastnictví Lesy ČR, sp. Přemyslova 1106/19, 

Hradec Králové, 500 08, IČO: 42196451, a to části o výměře 396 m2 kolem pomníku 

A.Hartauera za roční pachtovné 2.368,- Kč bez DPH na dobu určitou od 1.7.2020 do 

30.6.2025. ZO pověřuje starostu podepsáním pachtovní smlouvy. 


