Zápis

z XXIII.. veřejného zasedání Zastupitelstva nrěstySe Ledenice
konaného dne 23.6 2010
die plezeíólrí listíny
F''ít"'-- 13 čl"'ů
'astupitelstva

Irrogram:
1._

2'

Prohlídka nové nástavbv butlow Mateřské školv v Lcdenicích sraz v l8'00 hodin
u Mateřské školv
stj budo\a ťaclnice ]]ol(raČ!É
I

Zahájení a scbválení programu zasedáni
3. Jn'renováni ovčřovatclůZápisu
Kontlolaplnění usnesení Zastupile1st\''a ze dne 5'5'2010
5. Zpráva starosty o činnosti Rady něstyse za obdobiod 19'5'2010do 9'6'2010
6. Rozpočtová zrněna č' 2 za období květen a čcrven 2010
7' stanovení počtu členůzastupitelstva plo voiební obdobi 2010 J014 a's'
8' Návrh doclitku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6'8'2010 s firnrou Zvánovec
na nástavbu budo\T Mateiské školy
9. Schválení dodavatělské firmy na základě vy-běrového řizerrí prc stavbu ''Kanalizace
n ( OV oro ot:rJu Tboror " I 'chva crli :m Uuvy o drlo
počlll žáků
10' Zádost iediteLe ZS' ZUs 3 Ms Ledcnice o solůlas s rrdělenínr výjimky v
r redlru'livlcn .'ldách \4alei5ke ŠLol1Lcdenicc oo l'o'20l0'
l
Zjaost redite]c ZS. ZUs 3 Ms Ledeiice o souhlas s odpisem vybavení počílačové
učebny (Pc a monjtory z r' 2005)
r:. š.lruai.ni aoao'otelsťé finny na zlrk1adě Yýběrového iízeni pro stavbl! ''Zatep]ení objektů
ZŠa ZUŠLedenice"

4'

l

Mďctkoprávní záležitosti:
e"'l'plut"y pi""od pozemkťr parc' č' 4 656112, l13 ' l14' l18, l19, /20 v k'ú T'edenice
(oslatní plocha) od Pozemkového fondu CR
b) ňezúplainý převod pozenků parc. č' 4 n'5l3, 423016, 4231l1 v k'ú' Ledcnice (dobývaci
pr'rrór, oj iozem <ol eho londuČR
poz"-ku 3469/9 v k'ú. Lederrice ve v]astnjctví města Borovany za % pozemkrr
c)
' šněna
parc' t' z26ols+ v k.ú. tsolovany ve vlastnictví městyse Ledenice
al i'."Jei části pozenku paIc.č- 4628/3 v k'ú' Ledenice (ostatní plocha/ostatní komrrnikaoe)
v k'ú' Ledenice žadatel Karel Havelka
e) Návrh smloulT o lÍpůjčcepozcmkťl v k'ú' Ledenice přispěvkové organizaci Spťávě a
13.

uj

g
'
g)
t',1

číslo1461 1 1
ú.lržběsilnic ř.l(ťaje za Írtélemvýstavby r]ovélro mostu evidenční
s dočasným záborem
T'edenicc
Ňávrh ,'á uzuuíenísmlouvy o buc1oucí smlouvě darovací pozemkťl \ k'ú'
číslo1461 1- 1 s hval'v'm
s iit'ooest ym t .aj em za ťrčelemstavby nor'ého nostu evidcnční
záborem
usnesení č. 352 ze dne 5'5'2010 o prodeji pozemku pod chatou v k'ú'
íaurn nu

''us"ní

Zborov.
Ph'D'
v]Íkup po'"r'rt,.' paŤc' č.4632/17 v k'ú' Ledenioe od vlastni Mgť' Hany Jílkové

ško]y' ktcrá byla po
Zasedá1í zastupilelstva bylo zahájerro prohlí'lkou budovy Mateřské
dne
upralach zkolaudóvana dne 3l '5'2010 a bude uvcdena do plovo'x
-'Jri,"L rtuu"tnl"t',r'e.i:."
p.o.'.aL přítomnéčlen} zastupitclstva' za přítomnosti ředite]e
'ó'zo r'o.- s*"ri"
budovol1'
'
:"."r^ Cukra a šiolníkap_' Fmntiška Fixe cejou nově tekonstruo\'anou
s[ďr''rg,.
podlaŽí a byla
š,"",'"r'''i.ip*"y byly provedcny v piostorácl'r suterénlr' v prvnín na<]zemním
.,ir'uru.i".'t,"p'Ir'\cel.1Č|'o\ehÓ 'llot1'l' ''leD b)|''le ^dbo rcho
",nr..l.n.'l'o'.ol.in'
r'pr'rr1 V'rtri'l'< lko|' l|_|^'||| rn/'|íi
;-lr'"''''1i.'' Prnlejcrle
i;;j:.;';

;t";.,;

'':'ebn'

kapacitu míst v Mateiské ško]e až na 80 dětí ve třecb tiídách' Zastupitelé douÍ'ejl Žť ]\lŠhLlJť
dobie a bez problérnůslouŽit svému úče]rr s DuŽitím r'íceúčelovéhospolečenského
prostoru. Zb;i.laji dokončit l'enkovní parkové ilpťavy a vybavit prostory novýn, pro ťlčely
Maleřské školy cefiifikovaným nábýkem. lnvestor stavby městys Ledcnice uskuteční
v pruběhu měsíce sryna v budově Mateřské školy c1err otevřenýclr dveií pro veřeinost

i

Zastupitclstvo dá]e pokačova1o vjednání v Zasedací místnosti \' budově radnice'
3!-) ověiovateli zápisu by1ijmerrováni l Jar'os1av KIečka a Marie Koláiová
]rr',rněk
3j!lD Konlrolu plnéníusnescní ZM ze dne 5'5'2010 pror'edl starosta Mgl' MiIosljr\'
ad 5') Zpráva starosty městYse o činnosti Rady městYse z.r obdobi od 19.5.20l0 do 9'6.2010:
starosta měs1yse infornoval o rreidůležítějšíchrozhodnutích Rady městyse:

.
'
.
.
.
.
.

obsazení placovního místa účetní/pokladníd1e výs1edku ýýběIovóho říZenína tuto
lur <ci byl vybrarr p' Vitězs1av David z Ledenic
za odcházející sekretářku starosty s1' Pctru K]ímovou nasiotlpí pí' \rladimue
Matuško\'á Z Ledenic
zástupci finny Sava ENIRGY s'r'o' Llstoupi1y od svého požadar'ku na zrrrseni
piedkrrpníl'ro práva zapsaného v katastru nemovitostí ve prospěch městyse Lcdcnice
Rada městyse se seznámila s výsledkerl výběrového řízenína dodavate1e stavby
,'Kanalizace a ČoV pťo osadu zbolov"
ukončení proná.jrnu nebyových prostor (prodejny potťavin p' Peha Kube(e
k 30.6.2010
pod.trí pisemného podněfu Českéinspekci Životnílro plostřcdi přacovišti
Č'Buclě.jovice rra prošetiení hospodáiské činriosti Zemědě]ce p- Jiřílio Nováčka
v Ledenicích. Místníšetiení CIZP proběhlo 21'6'2010'
v ťámci RoP Jihozápad budou dodatečně přchodnocen'v podané prcjekt'v v ránci
5'\'ýzvy' vc které měl městys l-cdenice podaný projekl na výsta\'bu no\'ého Školního

pavilonu

za období květcn aŽ
4L-.']o Zastupitelé projedrráva]i seznam rozpočtových opatření
plo čísl,v28 až
ro7-počto\'á
opatiení
č".u",'' 2010. Za toto obdobi byla schvá1ena
5o' ZměnY rozpočtu jsou na straně přiinťl i rryda.jů viz' při1oŽcný soupis'

-

4LZ]

Zastupitelé navrhli pro nové vo1ební obdobi 20]0 2014 celkový počet zastupitelé
jako doposlid' 15 č]enů.Rozhodr'rutí bylo učiněno v souladu s s ó7 zákona
č' 128/2000 sb', o obcích (obeoní zří7ení).

nákladťl na
4]LElstalosta seznfunil členy zastupite]stva s finančnínrozborcm vynaložených
Maleřské školy' zpmcovaný teclrrickým dozotent a z důvodu vznik]ých
vícenáklar]ů na tuto stavbu. na\'Ťhl Zastupite]stvll ke schválení dodatek č' 2 ke
-.tu.,bu
snlouvč o r1ílo s r]odavatelskou Íilmou Zvánovec a's. na polo'}'tí vyln1oŽených
fi

3d_9)

narrčníchprostředkri.

stavební poradna spo1. sr.o' Č'Budějovice proved1a na základě nandátni sm]ouvy
výbětové iízenína rií'běr dodavctelc sta\b) .'Kanalizace c Cov pro osadrt Zbolov"'
Jako ekor'rornícky nevhodnější by1a vybrfua stavební firma Zvánovec a'S'
Č.Budějovice. štavba si vyŽádá finančníptostředky v objenu 52'786'140' KČ'
90%' státní
Městys" Le(lerlice přistoupí k lealizaci této sta\'by pouze po přidě1cni
v
roce 2()09'
Lede|]ce
clotace z N4inistcrsiva Zemědě]ství' Žádost poda] městys
Vzhledern k náročnosti přípravy této stavby se dosud ncpodaŤilo přcd]ožit
poclkladů
Ministersivu zelnědělství všljcl]ny polřcbné doklady - komě fillančních

7bývá ještě před]oŽjl sn ouvu o dílo s qbranou dodavatclskou Íirmoll a stavebni
povolení' kteÉvydá Stavební odbo1' Magistrátu v Ceských Budějovicích' Největši
majetkoplávních
časovou prod1cvu v piípravě slavby si vyžádaly jednání
touto
pozemtťr
Zborov'
dotčených
sta\'bou'
r'k'ú'
r'yt'ovnáních

o

4|!!)

Ředite1 ZŠ'ZUŠa MŠLedenice Mgr' Josef Cukr podal zastupíte]stvu písemnou
žádost o souh]ás se stanovením aijinky z počlu dětí ve třídách Mateiské Ško]y,
kte|Í stanovuje v.vh1áška č. 1'll2005 Sb. ZřizovaLel ško1y městys Ledenice n]á
moŽnost lryslo\'it souh1as s rýimkou v počtu dětí Ve tiídách na základé školského
Zíkona č' 561/2004 sb'

ad 11) ŘeditelZŠ' ZUŠa MŠLedenice \4gr. JoseťCulrL podal zastupitelst\'u píseinnou
Žádost o souhlas s odpisem a piípadn}'m plodejem vybaveni poóítačovéučebl1y'
Důvodem vyřazcní je poŤízenínového počítačového\Tbavcní z tinančnídotace
v rámci progranu .'Ven]<ovská l<omrrnitní ško1a". které by rrrčlo b;it v základní škole
v Ledenicích v provozu k L'9.2010.

ad

12)

Stavební poradna spol. s r.o' Č.Budéjovice provedla na základě'mandátní sn1ouv)'
výbérovéřízcnína výběr dodavate]e stavby ''Zatcp1ení obioktů ZS a ZIIS Lcdcnice"
Byla q'brána stavební filma SEXTA spol' s r-o.c'Buc1ěiovice' Stavba si vyžádá
Íinančníprostt'edky v objemrr 2'633.'10l.'Kč' Při stavbě bude pr'ovedcno u obou
buctov lj. budov'v 1'stupně ZŠa budovy ZUŠa školnídružiny Zatepleni obvodového
no\':j lasáda.
pláště' včetně Zateplení stlopů, \'ýměna oken

a

ni zálcžito.ti:
pozernků v k.ú. Ledenice od Pozemkovóho fondu CR do
převod
b) Bezúplatný
YIastnictví měst} se Ledenice'
Podle $ 5 odst. ziikona č' 95/1999 Sb'' ve zrrění pozdějších předplsťt budou
bezúplatně převedel)' pozemlry v l(atastrálDím územi Ledenice do vlastnictví měst-vse
Ledenice: konkrctjzacc parcelních číselaicjich výměr.je uvedena v usneseníc]r čí]64

šL!3LMajcl koprál
a) +

l

a 365.

c) Směna pozemků mezi Ylastnílry městcm Borovany a nčstysern Ledenicc:
Na návlh tajenrníka nrěstského úiadu Boror'any byl zastupitelstvu piedložen návrlr na
smě11u pozemku 3'169/9 ve vlastnictví mésta Borol'any, který se nacháZí ! katastrálnín
ítzemíLedenice za % pozemku parc' č.2266/54 vc vlastnictví měst-vsc Ledenicc, kteryi se
nachází 1' katastlálním úZemí Bolovany'

d) Prodej části poz€mku parc. č. it628/3 v k.ú. Ledenicc žadateli p. Karlu Íltvel|ioYi
I( prodeji se vyjadřovala komise výstavby a úZcnního plánování a komjsc životního
p.oitř",ií u lesního hospodářství. Po plovedeném místnin še1ienía konzuhaci : geodetem

doš]o k dohoclě na procleji ucelené čisti tohoto pozemku o Vý!éic cca 90 tl2. tak aby
oddělením vznik]a rovná hranjce podél konrunikace a současně Zůstala Zachována
dostatečná šířka mísh'líkonrunikace'

e)

Dočasný zábor pozemků y k.ú. Ledenice pro staYbu mostu
V rámci přÍpra\y stavby nového mostu v u]ici Dr. StejslG]a v Ledenicích bude uzavřcna
se Správórr i údrŽbou sí1nic Jč. kaje smlouva o q1pÍrjčcepozenrků' které brLclorr
dočisně dotčerry touto stavboll a které po kolarrdaci stavby mostu el'idenčníčislo 1461
budou předány zpět do \'lastnictví ňěstyse Ledcnice: s oh]edem na značnémnožstl'í

l'l

pozemkůjsoLltatoparcclníčís1aajejicbjednL'lllVe\l'rnérlrL\cdšn}|ouzť\esmloLlvč
e \ L'nescnIť ]oR L\eden) .o.'hr'n<cellnro.r \inřlou ]8l5 m'

Trvalý zábor pozemků v k.ú. Ledenice pro

stavbu mostu
hrrrle tlzaviena
v
u]ici
Dr'
v
Ledenicíclr
přípla\ry
mostu
Stejskala
stalby nového
v Émci
s Jihočeskýn kajem sm1ouva o budouci smlouvě darovací lýkajícíse pozemkťt' kteró
buclou trvalo dotčeny touto stavbou a které po ko]audací stavby blidou nlěstysem Ledcnice
dalován'v do vlaslnictví Jihočeskóho kraje: parcelní čísiapozei'uků a jejich \"ýměry jsou
uveden'v v usnesení č' 369g)

h)

Zrušeníusnesení ZM č. 352 ze drrc 5.5.2010 o prodeji pozcmku st. 1625/3 pod
budovou rekreačníchaty č. 109 v k.ú. Zborov žad{tclcc pí.o.Bolechové.
Nc došlo k podpisu krrpní smlouvy pí. Bolechová v květnu 2010 prodala sl]ola uvedenou
Iek]'eačníchatu. Z tohoto dilvodu bude s pí. Bolcchovou ukončena t.ůénájemní smlouva
na pronájem pozemkil okolo této chat} a městys Ledenice vstoupí vjednání o pronájmut
a plodeji pozen'rků s no!ýni vlastniky chaty'

vÝkup pozemku parc. č. ,ló32l17 v k.ú. Ledenice od vlastníka Mgr.Hany JílkovéPh.D.
úestýs Ledeni"e ie s vlastníkem pozemku doltodl na snluvní ceně za výkup ]00'- KČ'm2'
Městys Ledcnjce potieblÚe shora uvcdený pozemek pťo stavbu : ,'oprava povrchu ulice
Mv\letínská včetně kanalizace a vodovorlu"

starosta obce Mgr. Miroslav Frančk

Klečka

ověřovatel zápisu

I

Jaros1av

ověřovatel zápisu

:

Marie KoláŤová

z

xxlll.

USNESENI

veřejného zasedání Zastupitelstva městyse L€denice
konanóho dne 23.6.2010

číslousnesení
Usnesení č. 356

tízdrželsc/celkem

hlasování

r3/0/0/13

@pIávLlstarostyměstyseočinnostiRadyměstyseZa
zápisu č' 5)
období od 19'5'201o do 09.0ó'20l0. (příloha

'"'^'"'rebdobíscbváliio

UsneseÍí č. 357

rozpoč
Zastrrpite]stvo městyse
č. 6)
přílohou
(Zplávaje
čísly28 aŽ 50'
Usnesení č. 358

13t0t0113
květen a čeruen 2010 pod

13nt0t13

č1enů
Z"ýr'pic''t* tlrě.ty* , "*tlo pro nor'é volebr'rí období 2010 201,l počct
(obecní
l28/2000 Sb. o obcich
zastupite1stva n'rěstyse Leder'rice 15 v souladu s $ 67 zríkona č'
Zrize]]r)' pi]]oha zápistl Č' 7

13/0/0/13
tIsnesení č. 359
nák1adů na stavbu ,,Nástavba MS
/a. upilťl<l\o lr'ě{l)5c na ,/dkl_de l'r
techníckým dozorem investola Ing' tr4icbalen_Špergerenr' pověřuje
i"á"'ii"":
"yp.u"nuánélro
Zvánovec
,tu.u.tu l'-'e.iyr. podpisenr dodatku č' 2 ke smlouvě o dí]o ze clr're 6'8'2009 s ]irnrorr
a's'' ČeskéBuclějovice' (příloha zápisu č. 8)

_lozboru

I]snesenÍ č.360

13t0/0113
řízení provedenóho stavebnj

Zastupitelstvo ;Et"* *h"'áiil'-,,."áklajč 'ýběr'ového
n- Č.g.,aeloui"" dodavate]skou lirlt'tu Zvánovec a.s' Č'B' rra realizaci díla
poradnou spol.
" '
jako ekonomicky
.,Kanalizace a ČoV p.o oro.]u Zborov"' iejížnabítlka byla rýlodnoccr,a
nej vlrodněj ší
a

stavby
zastupitelstvo mčstyse pověiuje starostu podpisem srn1our'1 o dí1o' se_ zhotovite]em
za dílo 52'786'140,- Kč vč' DPII' Uvcclená s1avba bude
á.r. ,
výši
""nou
za podmínky přidě1e ní stáh dotace Z Níinisterctva 7emědělství ve
';á""";"
90% z ce1kové ceny dí]a uvedené ve smlouvě' (přiloha zápisu č' 9)

il"'ň
;;;;"il-p";"

13/0/0/13

Usnesení č.361
I.ie,rice ..'o.'lad.' s $ 23 odst' 5 zíkor'ra
Městys Ledenice jako zřizovatel Zs, ZI]s a
č' 561/2o0,1 Sb.. (školský zákon) soúlasí s rrdělenír'rr výjimky v počtui dětíodr'e1 třídách
g ?0] 0
l412005 Sb..
Mateřské ško1-v Leclenice' kteťý.je stanovcn I 2 odst' 2 vyh1ášk,v č.
takto:
1.třída Z počtll24 na počet 27
2'třida z počtu 24 na počct 25
3.tiída z počtu 24 na počet 28
(pií1oha zápisu č. 10)

r3/0/0/13
a MŠLedenice sorrhlasí s odpisenr a případqirn
počítačťi
a 13 ks monitorťt v pořizovací hodnotě
ks
učebny| 1]
prodé]em r,_vbaverií počílačové
lqo':br.- rt' Uvediné r,1'baverrí je pro Zák1adní školu nepotřcbné z důvodu nerryhovujícílro

Usnesení č. 362

@

technického stavu. (pří]oha zápisu č. 11)

Í3/0l0/13
Z..t,'ptt 1.1* .ě'ty* schválilo na základě výběrového řízení provedeného Stavební
' 'rtatcl.kou firm.l sl-\ I A spol s r.o' Č'Brrdějovice na
poradnorr spol. . r o. ( .uuoc n\'cc oooi
iealizaci stávby ''Zateplení objektů ZŠa ZUŠ ]-edenice"
a
zastupitelstvo pověřuie staťostu porlpisem sn' our'y o dílo se zhotovite1em stavby SIXTA
spo1.'s r'o' s.enou z; dílo ve výši 2'ó33.401'- Kč vč. DPH' po up]ynutí ]hůty pťo up1atnční
nár'rritek k výběrovému řízení' (pří]oha zápisu č. ]2)

Usnesení č. 363

13t0/on3
Usnesení č. 36,l
;t^r.'pit"trt",() nóstyse schváli]o bezúplatný přer'od pozenků od Pozemkol'ého fondu CR
v k'Ír' Ledenice ostatní plocha:
p"rc' i' 4o5b l2 ' ''.'..'''' \}rléla l2 l'1_
pa-c' Ó' 4o5h
'.''.'''''.\imer,] 55 lr'
parc' č.4656/i4 .''.''.'..'. výměra 45 n'
parc' č.4656/18 .''.'.''.''. výměra216 n'r2
oarc' c' JU5o 1a ' '' . !Jnlelx 8 Ť'
oarc Č' 4h5o J0 ''.''''' ''''\\ ne'd 5l l'1
u,i'r'e* no'"''út ''' ''..''..':sz n'''
(piíloha zápisu č' ]3)

lj

ó"]kF""i

Ilsnesení č. 365

zŇ,'ptt"l'tň;ěsq"; aŇ
v k.ú' Le<lenice: parc.

13/0/0/13
úp1atný přev^od pozemků od Pozemkového fondu

č' 423'7 l 1'..'..''.''.'

parc' č' 4225/3

4'11 9 n,tz

.''..''.'..'. i42]

n'r2

ostatní plocha
onrá pťtda

cll

(pií1oha zápisu č' 14)

13/0,0/13
*'lárit pozemku parc' č' 3469/9 o výměře 665 rrr2 tr_\'alý
z*t,'pttáí'"
k'ú' Ledenice ve vlastnictví města Bolovany z^ 'poďil y' pozemku- parc'. č'
travní porost v"'ě.1.v*-.L''á1tl"
2266154 celková výmě]'a pozemkll 317 n2 v]<'ú. BoLovany ve vlastnictví něstyse Ledenice

Usncsení č. 366

město Borovany zajistí \Thotoveni sněnné smlourT a městys Ledenice zajistí
v]astním nák]aden zpracování znaleckého posrrdku a růradínávrh na vklad do katastťU
nemovitostí. (pií]oha zápisu č' 15)

stiň. Žc

13/o,o/13

Usnesení č.367

@ásh

C)0

pozenrklL p!Ic] Č': K} 162813 ostalní
r L ťl Ledenice Žadate]] p' Kalu Have1kovi.za

nt2
komunika.elostatni plocha o ťměře cca
ioo. ťč/m2s tíni Že kupujici nechá na v]astní náklady Zhotovit gcometricl(ý p1án
..'i"'".."
na odděiení prodávané části pozcnrku. (příloha zápisu č' 16)

hlasování pro/proti/zdržel se/célkem

číslousnesení

Í3/0/0/13
Usnesení č. 368
Zastupitelstvo městyse schváli]o uzavření smlou\T o výpťljčcepozemků vk'ú' Ledenicc
s firmou Spláva a údržbasilnic Jč.kaje za účelemlýstavby nového mostu evidenčlli čis]o
i4611-1 Ledenice a dále navazujících úsekůkomuikace s dočasným záborem pozemků ve
vlastnictví městyse Ledenice (o ce1kové výměře 3li15 m2)' uvedených ve smlouvč, kteráje
přílohou tohoto Zápisu' Předměl Úpťličky bude vyuŽíván bezúp]atné' (příloha zápisu č' 17)
13/0/0/13
I]snesení č. 369
Zastupite1stvo městyse schvá1ilo bezúplatný pŤevod částípozenků l'e v]astnictví městyse
Ledenice v k'ú' Ledenice .Iihočeskému klaji:
15

m2 zparc'č. 164/2

230 m2 z parc'č' 4655/5
5m2 zparc'č. 294/9
109 m2 z parc'č' 4655/3
2o rn2 z parc'e' 4oó7' 1
l
z parc'č' l5Ó/2
z parc'Ó ,16,11 5
]
2ltl2 zparc'č. 165411
5 m2 z par'c'č. 4609/6
13 m'z z parc.č' 4609/10
36m2 zparc.č' 466712
4 rn2 z oarc.č' 156/3

nl'
]n'

14, ;'aL""á
'ý-ě,"měslyse Ledenice podpisenr smlourT o budoucí snlollvě daÍovací
a pověřujc starostu
s Jihočeským krajen za účelenvýstavby nového mostu evidenóní číslo146ll-l Ledenice'
(příloha zápisu č. 18)
l3/0/0/13
Z"rt"pit"1rt* .ě.1y* -'ši1o usnesení č' 352 ze dne 5'5'2010 o prodeji pozemku pod chatou
evidenčníčíslo109vk'íl. Zborov' (příloha zápisu č. 19).

Ilsnesení č. 370

13t1r/0/13

Ilsnesení č.371

Z-aýcltní* .".b* *L\|jL,l"

v)kLrp pozemku parc.č.4632117 oslatní plocl]ďostahí
konlrrlrikace o \.\méie J]0 m2 r k.LL' l.-edenice od v]astníka Mgr' Haly Jí]kové 'Ph'D' za

stalosta obce Mgr. MiroslaY Fralčk

ověiovatel zápisu

:

Jaloslav Klečka

