
Obec Lenora
sídlo Lenora 36, pSČ 384 42,tČo: oozsos:s

zveřejňuje

zÁnnĚn xoupĚ

nemovilich věcí, zapsaných u Katasíálniho uřadu pro Jihočeslcý kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec 550353 Lenora a katasŤrilní ilzemi 6'19950 Lenorao
na listu vlasbrictví č. 105, tam vedených jako pozemek, označený jako st. parcela č. 343 -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 497 metri čtverečních, jehož součástí je stavba Lenor4
č. p. 88, občanská vybavenost ajako pozemek, označený jako parcela č. 316172- ostatní plocha
o výměře 1108 metrů ětverečních (iedná se o budovu zdravotního sďediska a přiléhající
pozemek),

za kupní cenu ve výši 2,700.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých).

odůvodněni záméru:

Spoluvlastlrice nemovit}ch věcí nabídly nemovité věci ke koupi obci Lenora. Výše uvedené
nemovité věci jsou ve spoluvlastnictví praktické lékařky, která ke dni 31. t2,2019 planuje
ukončit lékařskou pfaxi. Obec Lenora má r,alem na udržení služeb praktického lékaře v obci.
Proto má zámér odkoupit nemovité věci a nabídnout tak prostor pro qikon lékařské praxe
jinému praktickému lékaři.

Podle zraleckého posudku činí obvyklá cena nemovi{ých vécí 2.775.000,- Kě (slovy: dva
miliony sedm set sedmdesát pět tisíc korun česlcých).

Vyjádření a připomínky občanů k áměru je možró doručit po dobu do zasedání Zastupitelswa
obce Lenora, které se bude konat dne29.fi.2019, ato písemně na Obecní riřad Lenora" Lenora
36, PSČ 384 42, nebo elekřonicky do datové schrtínky obce Lenora yegbSs8 nebo na e-
mailovou adresu obec@lenoru.cz . Vyjádření a připomínky lze talďéž vanést přímo na
uvedeném zasediáni ZastupitelsWa obce Lenora.
Znalecl§ posudek je k dispozici v sídle obce Lenora.

Veškerá vyjádření a připomínky budou postoupeny k projednání Zastupitelstvu obce Lenora,
kteró bude posuzovat koupi nemovi|ých věcí na svém zasedání, konaném dng 2al9.

Datum zveřejnění záméru 17 .10.2aW.
Datum sejmutí záměru. ,,.2019. &,uu

Antonín
starosta obce

Razítko a podpis osoby, l$era potvrzuje data vyvěšení a sejmutí
této písemnostitéžna elektronické uřední desce OÚ Lenora:


