
Obec Lenora 
sídlem č. p. 36, Lenora, PSČ 384 42, IČO: 00250538 

 

zveřejňuje 

 
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 

ZÁMĚR č. 9/2020 

 

na pronájem nebytových prostor obchodní společnosti MUDr. Hana Doležalová, s.r.o., sídlem 

Svatá Maří – Svatá Maří 131, okres Prachatice, PSČ 385 01, IČO: 28156188, nacházejících se 

v budově č. p. 88, se způsobem využití občanská vybavenost, která je součástí nemovité věci, 

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

nemovitostí pro obec 550353 Lenora a katastrální území 679950 Lenora, na listu vlastnictví č. 

10001, tam vedené jako pozemek, označený jako st. parcela č. 343, a to: 

 

- ordinace o výměře 20,85 metrů čtverečních 

- čekárna o výměře 28,50 metrů čtverečních 

- sesterna o výměře 15,60 metrů čtverečních 

- sklad o výměře 20,35 metrů čtverečních 

- WC o výměře 4,00 metrů čtverečních. 

 

Účel nájmu: provozování nestátního zdravotnického zařízení. 

Doba nájmu: na neurčito. 

Započetí nájmu: od 1. 4. 2020. 

Výše nájemného: 1,- Kč/rok. 

 

Nabídky ostatních zájemců je možné doručit do 15 dnů ode dne zveřejnění záměru na OÚ 

Lenora, č. p. 36, 384 42 Lenora, v neprůhledné obálce zabezpečené proti neoprávněné 

manipulaci, označené „Záměr č. 9/2020 – neotvírat!“ a opatřené na uzavření razítkem, případně 

podpisem. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

 

1) Identifikaci zájemce: 

 

- u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, popřípadě kontaktní adresu,  

   telefonní číslo,  

- u právnické osoby firmu (název), sídlo, IČO, případně kontaktní adresu, telefonní číslo. 

 

2) Nabízenou výši nájemného. 

 

Vyjádření a připomínky k záměru je možné doručit do 15 dní ode dne zveřejnění záměru do 

podatelny OÚ Lenora nebo do datové schránky obce Lenora yegb5s8 nebo na e-mailovou 

adresu: obec@lenora.cz. 

Bližší informace je možné získat na OÚ Lenora v úředních hodinách nebo v úředních hodinách 

na tel. čísle 388 438 804. 

mailto:obec@lenora.cz


K nabídkám podaným po uvedené době nebude přihlíženo!  Po uplynutí doby zveřejnění budou 

obálky s nabídkami otevřeny a spolu s vyjádřeními a připomínkami předloženy k posouzení na 

jednání Zastupitelstva obce Lenora. 

 

 

Den zveřejnění: 10.3. 2020.                                                            Den sejmutí……………2020 

 

 

 

obec Lenora 

Antonín Chrapan 

starosta 

 

          


