
 
               Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 21.6. 2018 v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    

                    Dominik Pevný, Josef Košík, Pavel Filo 

Nepřítomni:  

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu: Petr Buriánek, Pavel Filo 

 

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

Buriánka a Pavla Fila 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení Zastupitelstva obce z 3.5.2018. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lenora za rok 2017 bez výhrad. 

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí č. 00131861 o poskytnutí finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR formou dotace ve výši 1.800.402 Kč 

tj.85,0% ze základu pro stanovení podpory ve výši 2.118.121 Kč na akci - „Snížení 

světelného znečištění – Rekonstrukce VO Lenora, Lenora, okres Prachatice“ realizovanou 

v roce 2018 v rámci výzvy č.15/2017.  

6. Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce „Snížení světelného znečištění – 

Rekonstrukce VO Lenora, Lenora, okres Prachatice“ ve výši 2.118.121 Kč včetně DPH. 

7. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu výběrem zpracovatele zadání výběrového řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Závazných pokynů pro žadatele a 

příjemce podpory z OPŽP-verze 7 a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy 

s vybranou firmou. Seznam vybraných uchazečů je přílohou usnesení. 

8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním 

osobních údajů. Pravidla jsou přílohou usnesení.  

9. Zastupitelstvo obce schvaluje budoucí prodej části nemovitosti zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro 

obec a katastrální území Lenora, pozemkové parcely p. č. 282/1– manipulační plocha o 

výměře 2032 m
2
 v k.ú. Lenora, ve vlastnictví obce Lenora a to části o předpokládané 

výměře 25 m
2
 dle přiložené situace. Pozemek bude určený pro výstavbu trafostanice. ZO 

schvaluje budoucí záměr obce prodat předmětný pozemek budoucímu kupujícímu 

společnosti E. ON Distribuce,a.s., IČO:28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České 

Budějovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2018 a č.6/2018. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.1030040464/008 o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene umístění distribuční soustavy- uložení kabelu NN, provedení podvrtů a 

překopů na pozemcích parc.č.109/26, 339/5, 109/24, 342, 343, v  k.ú. Lenora, okres 

Prachatice na LV č.10001 se společností E. ON Distribuce,a.s., IČO:28085400, 

F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, pro stavbu s názvem „Zátoň-propNN 

Kaplice, posílení Tomková“.Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou 
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náhradu v celkové výši 30000,- Kč bez DPH.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojištění právní ochrany obce se společností 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ:03450872 zastoupená Štěpánem Kučerou-

obchodní zastoupení Na Křemelce 307, 386 01, Strakonice I. Rozsah pojištění 7 

zastupitelů a 6 zaměstnanců do 5 milionů Kč za roční sazbu 16550,-Kč. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru č.5/2018 na pronájem části pozemku o 

výměře 144m
2
 parc.č.319/151 v k.ú.Lenora ve vlastnictví obce Lenora.  


