Mgr. Linda Lorencová, notářka se sídlem v Prostějově
796 01 Prostějov, Jiráskovo nám. 165/8
tel. 581 702 204, 731 301 423, email: info@notarlorencova.cz, ID datové schránky: 6ji49wp
Ve věci likvidace pozůstalosti v řízení vedeném u Okresního soudu v Prostějově pod č.j. 34 D
392/2020, jako soudní komisařka pověřená provedením úkonů v řízení o pozůstalosti, nabízím
k prodeji následující věci zapsaná v seznamu majetku likvidační podstaty:
- pohledávku za společností KTP Quantum, a.s., v konkurzu, 543 01 Náchod, Běloves, Lázeňská
373, IČ 309 17 601, přihlášená v konkurzu vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod
SP. zn. 43 K 6/2002 pod číslem přihlášky 22121 ve výši 53 092,66 Kč
- movité věci, které tvořily vybavení bytu zůstavitele: klece pro zvířata s vybavením, nádobí: 8
hrnců, 4 pánvičky, 6 plytkých talířů, 6 misek, hrnky v počtu 12 ks, misky v počtu 7 ks, 6 sklenic
na stopce průhledných a 6 sklenic na stopce nižších - napoleonky, 4 dekorativní dřevěné talířek
ze světlého dřeva s motivem ovoce, nástěnná rohová police bílé barvy, stůl hnědé barvy se
skleněnou deskou, rohová bílá police výška cca 1,8m se dvěma policemi, bílá skříňka s pěti
šuplíky, rozkládací válenda - postel, šatní skříň hnědé barvy lesklá s dvoukřídlovými dveřmi a
na ní bílý nástavec -skříň s černými úchyty, regály s policemi ze sklepní kóje, a nábytek z
úklidové komory: dvě skříně z tmavého dřeva sloužící jako policový regál, skříňka s dvířky úzká
z tmavého dřeva, 1x klec z bílého kovu se dřevěným spodním dílem a hnědý plast, prádelník s
výklopnými dvířky ze světlejšího dřeva lesklého, tři skříňky hnědé barvy z toho 2x bez dvířek a
1x s dvířky
- mobilní telefon zn. Aligator, tlačítkový, černé barvy,
- mobilní telefon zn. Nokia, tlačítkový, černé barvy.
V případě, že máte o jakoukoliv z uvedených věcí zájem, zdvořile žádám o kontaktování naší
kanceláře.
V Prostějově dne 28. 2. 2022.
Mgr. Linda Lorencová
Notářka jako soudní komisařka
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