
 

               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 19.8. 2021 v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Antonín Chrapan, Milan Šimek, Dominik Pevný, Vít Urban,  

Nepřítomni: Martin Hlouška, Monika Janáčová, František Štěpán 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Dominik Pevný, Milan Šimek 

 

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

Pevného a Milana Šimka 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ZO ze dne 1.7.2021. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo nabídkový rozpočet na opravu vjezdu ke školce na části 

pozemku parc.č.328/1, který není ve vlastnictví obce a souhlasí s investicí ve výši 

196 211,66 Kč bez DPH na opravu části této účelové komunikace a schvaluje Prohlášení o 

vzdaní se práva na náhradu veškerých nákladů a investic vynaložených na opravu stávající 

účelové komunikace na části pozemku parc.č.328/1 v k.ú.Lenora. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č.PVL-

1207/2021/SML/411608 spočívající v právu strpění Mostu Rechle na části Pozemku 

Povodí a v právu vstupu a vjezdu na část Pozemku Povodí za účelem zajišťování provozu, 

údržby a oprav Mostu Rechle a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy  

6. Zastupitelstvo obce projednalo Záměr č. 1/2021 na pronájem části nemovitostí zapsaných 

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

nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 312/16, zahrada 

o celkové výměře 1319 m2 v k.ú. Lenora, označené na listu vlastnictví č.10001, a to části 

o výměře 160 metrů čtverečních.  Zastupitelstvo obce konstatuje, že na uvedený záměr 

byla doručena jedna obálka s nabídkou a rozhodlo pronajmout část výše uvedeného 

pozemku panu Josefovi Kolářovi, bytem Lenora 84 za nabídnutou cenu 300,-Kč ročně. 

Starosta obce se pověřuje uzavřením smlouvy. 

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2021. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit vyúčtování roku 2020 z neobsazených bytových a 

nebytových prostor (dle rozpisů v příloze) z provozních nákladů správy bytového a 

nebytového fondu z účtu spravovaného Městskou správou domů s.r.o., za Obec Lenora, 

dle rozpisu v celkové částce 33341,-Kč. 

OBEC LENORA 


