
 
           Usnesení  

 ze zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 24.9. 2015  v zasedací místnosti OÚ  

 
Přítomni:     Petr Buriánek, Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová,    
                    Jaroslava Krnáková, Pavel Filo 
Nepřítomni: Václav Kovář 
Zapsala:       Jaroslava Krnáková 
Ověřovatelé zápisu: Petr Buriánek, Martin Hlouška 
 
 
1. ZO určuje zapisovatele Jaroslavu Krnákovou a ověřovatele zápisu Petra Buriánka a 

Martina Hloušku. 
2. ZO schvaluje program jednání. 
3. ZO zrušuje usnesení č. 7 ze dne 8.9. 2015: „ZO projednalo Záměr č. 4/2015 na prodej 

nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lenora, a to volné bytové 
jednotky č. 87/1,  2 + 1, umístěné ve druhém nadzemním podlaží levého vchodu budovy 
č.p. 87 o celkové ploše 49,35  m2 s příslušenstvím. ZO konstatuje, že na výše uvedený 
záměr zareagovali dva zájemci. Prodej za nejvyšší nabídku 300 000,- Kč nebyl realizován 
z důvodu neuhrazení kupní ceny kupujícím.  ZO rozhodlo prodat byt zájemci, který podal 
druhou nejvyšší cenovou nabídku, a to manželům J. D. a L. D., za cenu 237 900,- Kč“.  

4. ZO zrušuje usnesení č. 8 ze dne 8.9. 2015: „ZO schvaluje kupní smlouvu na nemovitou věc 
zapsanou u Katastrálního úřadu pro JČ kraj, Katastrální pracoviště Prachatice pro obec 
a k.ú Lenora na LV č. 596 a tam označené jako  bytová jednotka č. 87/1 v domě č.p. 87 
v Lenoře, postaveném na pozemku – st. parc. č. 335 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
4935/127710 na společných částech domu č.p. 87 v Lenoře a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 4935/127710 na nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice  pro obec a k.ú. Lenora na LV č. 595 a tam 
označené jako pozemek – st. parc. č. 335 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 405 
metrů čtverečních, mezi Obcí Lenora, Lenora 36, PSČ: 384 42 jako  prodávající,  a 
manželi J. D. a L. D., jako kupujícími. ZO schvaluje svěřeneckou smlouvu na složení 
finanční částky 237 900,- Kč do advokátního depozita Mgr. Pavla Jezla, uzavřenou mezi 
manželi J. D. a L. D., Obcí Lenora, Lenora 36 a Mgr. Pavlem Jezlem, Kostelní nám. 16, 
Prachatice“.  

5. ZO projednalo Záměr č. 4/2015 na prodej nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a 
katastrální území Lenora, a to volné bytové jednotky č. 87/1,  2 + 1, umístěné ve druhém 
nadzemním podlaží levého vchodu budovy č.p. 87 o celkové ploše 49,35  m2 
s příslušenstvím. ZO konstatuje, že na výše uvedený záměr zareagovali dva zájemci. 
Prodej za nejvyšší nabídku 300 000,- Kč nebyl realizován z důvodu neuhrazení kupní 
ceny kupujícím.  ZO rozhodlo prodat byt zájemci, který podal druhou nejvyšší cenovou 
nabídku, a to manželům J. D. a L. D., za cenu 247 900,- Kč. 

OBEC  LENORA 



6. ZO schvaluje kupní smlouvu na nemovitou věc zapsanou u Katastrálního úřadu pro JČ 
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice pro obec a k.ú Lenora na LV č. 596 a tam označené 
jako  bytová jednotka č. 87/1 v domě č.p. 87 v Lenoře, postaveném na pozemku – st. parc. 
č. 335 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4935/127710 na společných částech domu 
č.p. 87 v Lenoře a spoluvlastnického podílu o velikosti 4935/127710 na nemovité věci 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice  pro 
obec a k.ú. Lenora na LV č. 595 a tam označené jako pozemek – st. parc. č. 335 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 405 metrů čtverečních, mezi Obcí Lenora, Lenora 
36, PSČ: 384 42, jako  prodávající,  a manželi J. D. a L. D., jako kupujícími, za cenu 
247 900,- Kč.  ZO schvaluje svěřeneckou smlouvu na složení finanční částky 237 900,- 
Kč odpovídající zbytku kupní ceny do advokátního depozita Mgr. Pavla Jezla, uzavřenou 
mezi manželi J. D. a L. D., Obcí Lenora, Lenora 36 a Mgr. Pavlem Jezlem, Kostelní nám. 
16, Prachatice“ 

7. ZO rozhodlo zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.č. 345, k. ú. Lenora, a to části o 
výměře 1 metr čtvereční.  


