Zápis

Z

uStavujícího \'eřejného Zasedání ZastupitelStva městyse Ledenice
konaného dne 10.listopadu 2010

Ustavující zasedá1í zastupitelstva bylo Zahájeno státní hymr'rou.
NťJstarŠičle. ro\ é /\ oler.1hU /á.lu p.le \l\ 4 Ja1 ť'l7el zah.iil Lrstar
Na zasedání bylo přítomno všech 15 člcnůzastupitelstra.

uj

ici zase<lánr'

Dosavadní stalosta městyse Mgr' Mirosiav Franěk' kteď byl odpovědný za volby do
Zastupite]st\'a obcc pie.lnesl zprál'Lr o pnrběhu a Úsledku voleb konaných ve dnech
15' a 16'iíjna 2010, kteÉ proběh1y v sorrladu se Zákonem č' 491/2001 Sb'' o volbách do
zastupitelstev obcí a o zrrrěně někter]Ích zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V zákonné
lhůtě neby] Krajskému soudu v ceských Budějovicích podán žádný protest at1i stížnostna
jejich průběh \' měst}su Ledenice'

Všichni členovézastupitelstva sIoži]i předepsalý slib v souladrr s Š69 zákona č. 128/2000 Sb'
ve znění:
věmost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
''Slibuji
v)koná\'dl .\édolniLČ. r zajmu obce.rjejtch obČanťla ildit se U"trvou r zíkony Česke republik5"'
Žaan:Í llen zastupitelstva neodnítl s]oŽit slib ani nesloŽil s]ib s výhradou- Zastupitelé převzaii
osvědčení o zvo1ení členem (členkou) Zastupitelstva městyse Ledenice vydané Magistráten něsta
ČeskéBudějovice'
ověřovateli zápisu bylijneno\'áni: .Iiří Beneda a PhannDr. Hana DoleŽe]ová'
Zapisovatelem ustar'ujícího zasedání byla jmenována Jana Fuková'
členovézastupitelstva schválili program ust.vujícího zasedání zastupitelstva v tomto

znění:
1. zahájení zasedálí
2. Zpráva o průběhu a výsledku voleb
3. S1ožcni slibu členůZastupitelstva
'l. UIčeníoÝěřovatelů zápisu ($ 95 odst' 1 zákona o obcích) a zapisovatele
5' schvá]eíí proglanu zasedálí
6. volba spo1ečIémandát1lí, vo]ební a návrhové konrise
7. volba slarosty a místostarosty městyse ( { 84 odst' 2 písm. m) zákona o obcích)
a) ulčenípočtu místostarostů
b) určení'které funkce bddou členovézastupitelstva vykonávat.iako
dlouhodobě uvolnění (s 7l zrákona o obcích)
c) určeni Způsobu \'olby stalosl} a nístostarosty
d) volba starosty
e) volba místostaťosty
8. Plos]ov nově Zvoleného starosty n]ěstyse
9. Vo]ba dalšíchč]enůRady městyse ($ 84 odst. 2 písm. n1) Zikona o obcích)
a) ulčenípočtu členůRady městyse ( $ 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích)
b) určenízpůsobu volby členůRady městyse
c) Vo]ba č1onťlRady městyse

1o'

Zřízení finančníhovýboru Zastupitelstva měst-vse ( $ 84 odst' 2 písm.o) zákona o obcích)
a) určenípočtu členúÍjnarrčníhoqibolu ($ 119 odst' 1 zákona o obcích)
b) l'o]ba piedsedy Íinančlríhor1ibot'u

jmenování č1errůlinančniho výbolu
1 1' ZřÍzení kontrolního výboru Zastupi1elstva městyse ($ 84 odst. 2 písn. o) zákona o obcích)
a) určenípočtu členůkontrolnílro \'ýboru ($ 119 odst. 1 zákona o obcích)
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) vo1ba č]enůkontlolnílro výboru
12. Zřízoní osadních !:iborů ($ 120 odst' 1 zákona o obcích)
a) určeDípočtu členů(lsad ch výborů ($ 120 odst' 1 Zákona o obcích)
b1 toIba 1řeLl.ed.i otadnrcll rjborů
c) volba členůosadnícl'r výborťr
d)

4|--1Q Podle scl'tváleného programu ustavujícíl'tozasedání nás]edovala volba členů
společnó rrrandátní' volební a návrhové komise. Její1 óleny byly zvoleni
prol Ing' Jiří Kopáček PhD' předseda, Bc. Jaroslava Ža]udová a .Iafoslav

K]ečka členové'
4!Lz) V přestávce by1 této vo]ební komisi piedložen návrlr kandidátů do vo]ených funkce
ve volebním obdobj 2010 až 2a14' Poté předseda mandátové, volební a lrávrhové
komise prof. Iíg' Jiří Kopáček PhD. zahájil volby v pořadovém sledu progranu
jednfuí od bodlL 7) do bodu 12).
gl!-zl) Zastupitelstven by1 podán nál'lh Da zvolení jednoho nístostaros1y. H]asovánín'r
byl tcnto návťh schvá]en' V mčstysu Ledenice bude Zřízena funkce jednoho
místostalosty.
3lLZb) Zastupite1é podali návrh na d1olůodobé uvolnění č1ena Zastupite]stvá na funkci
stalosty. Illasováním byl tento návlh schválen. V městysu Ledenice bude č]en
zastupitelstva zvolený do funkce starosty dlouhodobě uvolněn plo výkon této
lunl<ce.

4!LZg) ČlenovéZastupilelstva i asovánín schválili' Že volba starosty a místostarosty bude
provedena veřejně (aklameci)'
3!LlD Následovala veiejná Yollra starosty městyse. NavrŽen by1 jeden kandidát, člen
zastupite]stva a člen oDS Mgr. Miroslav Franěk' H]asoviínín'r byl tento návrh
schvá]en.V městysu Ledenice by1 do Í'unkce stalosty něstyse zvolen
Mgr- Milos1a\' Franěk plo vo]eb1 období 20I0 až2014'
ad 7e) Pro volbu jednoho nlístostalosty byl členy zastupjtelstva navržen.jeden kandidát'
člen zastupitelstva a člen oDs Ing' Micha1 vazač. Hlasoviiním byl tento návdl
schválen. V městysu Leclenice byl do funkce zástupce starosly Zvolen Ing' Michal
vazač pro volební obdobi 20] 0 až 201'1'
3d-]E) Nově zvolený starosta Mgr' Miloslav Flaněk se ve svém proslovu k zastupitelůn
a přitomným občanůmnejprve představi1, poděkoval za zvolení do této \}znarnné
a odpovědné Í'unkce' Konstatoval, že své zDovuzvoleíí bere jako Zhodnocení
odvedené pláce v uplynulénl volebním období. Dá1e uvedl cíle, ktelé stojí
před nově Zvoleným zastupjtelstvem. Zejména pracovat s \Trovnanýn rozpočtem,
pokačovat nadále v hospodal'ení něstyse tak' aby nebyla naše obec zadlužoviána'
Podpolovat oblast školství'mládeže a těloÚcho\T' Pokačovat s výkupy pozemků
zejména \'pťůmyslovézóně pro lůst podnikáoí a zalněshlanosti. Pokud se podaří
Získat dotaci od Ministerstva zenědělství bude zahájena liistavba Kanalizaoe a
ČoV ve Zborově' Dalším cílem zastupitelstva bllde Získávat a pijpravovat
pozeÍ1ky \'hodné k ilrdividrLe]ní lÍsta\'bě rodinných domů např. od Pozenkového
fondu a tak aiespoň částcčněuspokojit velkou poptávku po slaveb1 ch pozemcích.
v loce 2011 by měla být J1hočeským krajenr jako investolem zahájena Ústavba
nového mostu vul. DI. stejskďa. o kterou městys usilÚe již několik let'
Městys se bude snažit také pokačovat v opravách mistrrich komunikací a chodníků
pro ZÚšcní bezpečrrosti a cíiom bude udrŽet na úzenríněstyse Ledenice čínost
Městské Polioie Třeboň za účelenlpravidelné kontlo]y bezpečnosti občanů.Městys
by se měi také Zací]jt na rea]izaci da1šíchprot\rovodňoliich opatřeních u rybníků
Horní a Dolni Hradský' stalosta také proh]ásil' že snahou městyse bude nadáe i do
budoLLcna udlŽet na radnici v l,cdenicích činnost Stavebního úřadu' Matričního
úřadu a také placoviště Úřadu práce pro vyřizoviiní Žádostí občanůo státní sociální
rlávky. Úkolem členůRady ]nčstyse bude piiplavit pro zastupitelstvo dokument
nazvaDý ,'Prohlášení o hlavnich cí]ech zastupitc]stva městyse Lodenice pro volební
období 2010 20l,1"

4!-!) prol lng. Jiří Kopáček PhD' pokračoval podle

schvá1eného plogramu v organizaci

dalšívolby a to volby č1enůRady městyse podle $ 8'+ odst' 2 písm. i) zákona
o obcich (obecní ziízení)'
ga)volebními
stranami by] podán návrh rra 5 čienůRady městyse' HlasováníIrr byl
'd
tento návrh scbválon' v měst}su Ledenicc by1a ustanovcna s-ti členrrá Rada.
g!-!!|Č1enor'é zastrrpite1stva lilasová]í1n schváli]i' Že volba tií členůRady něstyse bude
u"iejně (aklamací)' Členy Rady rrrěstyse se automaticky stává zvolený
stalosta a místostalosta'

-p.ou"d"nu
4llgg)-tllasová1íI

byli za členy Rady dále zvolerri tito navrženíkandidáti: za nezávislé
kandidáty ,'Ledenické spo1ky" Vác]av labirín, za nezávislé kandidáty ',Sdružení
za roz-voi osad nlčstyse Ledenice" lng' Josef Hronek a Za Občanskou
ocmokrrtickou.''a_rr Mgr' Vl:Ji"lrr Še'rď.
4L!!) Podle $ 84 odst 2 písm' o) zákona o obcích přistoupili členovézastupitelstva
k rozhodtrutí o zjÍzcníFinančního Úboru' Návrh na zřízení byl hlasováním

v městysu Ledenice byL zřízen FinančDílaibor Zastupítelstva.
ad lOal v návůu bylo obsazení Finaúčníhovýboru 5-ti členy, Ztol]oto.jeden člen
Finančníhoýboru bude Zastávat funkci předsedy. Hlasováním byl schválen 5-ti
schválen.

č1enrrý Finančnívýboť zastupite1stva městyse Ledenice.

Členovézastupíte1stva hlasoválím schválili, že volba předsedy a členůFinančního
Úborll bude provedeia veřejné (aklamací).
3c-l!h) Na obsazení ftlnkce p-ředsedy Finančníhovýboru byla navlŽená členka
zastupitelstva Bc. .Iaroslava Žaludová' I_Ilasováním byl návrh schválen' Piedsedkyní
Finančnílroťboru Zastupitelstva městyse Ledenice byla zvolena Bc. Jaros]ava
ŽalLrdol'á.

Hlasováním byli za č1eny Finančníhovýboru zvoleni tito navržení kandidáti:
Ing' llarra BrLrešová' Vác]av Fabián' lr'rg' Radka Jiráčková a Vác]av Voharčík'
Před hlasováním zastupitclstva nebyly podány jiné návrhy na obsazení funkcí
Ledenice.
r jboru
r]rěst) se
Finalčníbo
clenu
ád 1l) Pod]e s 84 odsl 2 písm' o) Zákona o obcích přistoupj]i členo\'ézastupiteIstva
k lozhodnutí a ziizeií Kontlolního výboťu' Návrh na zÍízeníbyl hlasováním
scbválen. V městysu Ledenjce byl zříZen Kontlo]ní výbor Zastupitelstva.
ad 11a) V návrhu bylo obsazerrí Kontrolního výboru 3-mi č1eny' z tohoto jederr č1en
Kontro1ního výboru bude zastávat funkci předsedy' Hlasováním byl schválen tří
členrrý Kontrolní výbor zastupite1stva městyse Ledenice.
Č1enovézastupite1stva lrlasovánínr schválili, Že vo1ba předsedy a členůKontrolního

4!L1b)

Úboru bude pťovedcna veřejně (aklamací').
ad 1lbj Na obsazení funkce předsédy Kontro1oiho výboru byla navržena člel]ka
H1asováním byl návrh schváJen'
-.tr'pit"l,luu RNDI. Fiana Korčáková csc' městyse Ledenice byla zvolena
Předs;dbd Kontlolniho \í'bořu zastupitelstva
RNDI' llana Korčáko\'á cSc'
kandidáti:
4!-!!g|H1asovánim by1i za členy Kontťolního r1iboru zvo1eni tito navrŽení
zastupitelstva
Ph*']lD,' Hana DoleŽelová a Jaroslav Tůnra' Před l' asoviínítn
nebyly podríny jiné náwhy na obsazení funkcí členťrlinančníhoÚboru něstyse
Ledenice.

120 o(]st' 1 zákona o obcích se zastupite]é městyse lozhodli h]asovat
o ,řizelí osadnícl'r výborů' H]asováním byl návrlr piijat' V městysu Ledenice byly
čtyři osadní r1ibory ohrazení, ohrazerričko, Zaliny a Zborov'
-4!-Q{ziízeny
Zasiupiielé rravrhli, aby osadní výbory byly osazeny těmito počty členů:
ohraze] čko a Zaliny pětič1enné, Zborov sedmičlenrrý' Teíto návrh

3!LD

Podie

s

byl hlasovrínful členůzastupitelstva schválen. Zastupitelé hlasovánírrr
,óh\rali' z" volba předsedy a členůKontrolního výboru bude provedeÍa veřejně
-olrru""ní.
(aklamací).

4c-!2b) Na

obsazení funkcí přcdsedů osadníclr výború byli navrŽeni členové
zastupitelstva Jan Čížek,Ing. Josef Hronek, Jaloslav Klečka a václav voharčík.
Před hlasováním zastupitelstva nebyly podány jiné návrhy na obsazení funtcí
předsedů osadních v.ýborů městyse Ledenice' T{lasoviínírn byl návrh schvrílen.
Předsedy osadních výborů zastupitelstva městyse Ledenice by1i zvoleni:
předseda osadního výbotu ohrazení Jan CiŽek
piedsedrr osadnílro lýboru ohrazeníčko Ing' JosefHronek
předseda osadního výboru Zaliny Jaros1av K1ečka
předseda osadního rýboru Zbolov Ing. Micha] vazač
3!L12g) Hlasovánim by]i za členy osadních r'"ýborů zvoleni tilo navržení kandidáti:
do osadního výborLl ohťazení: Hana Tůmová, JUDf. Jaros]ava Langova,
Jaroslav Dvořák a Jitka Svobodová.
Clo osadního \iiboru olrrazeníčko:Jtuu Fuková' Jaroslav vacek,
MgI' Helena Jaloševská a Bc. Jan Křešnička.
Jiří viktola, Stanislav Bláha' Ivaria Seimlová
do osadního qÝbonr
a Pavel Viktora
Jaroslav TťuIa, václav Voharčik, Bohuslav
do osadniho výboru
Klečka, věra Bulrrbová, václav Leif'
a Flantišek Kadlec'
o Zástupcích osad' kteří budou pracovat v osadních Úborech rozhodovali liiběrem
na anketních 1ístcích občanés trvalým pobýen vjednoťlivých osadách městyse
Lcdenice.

Zaliny:

Zborov:

Poslednírrr usIiesenim' které by]o schváleno na tomto ustavujícím zasedání bylo pověření
členťlRady měsryse, aby do plosincového Zasedání zastupite]stva připnvili návrh
,'Prohlášení o hiavních cílech zastupitelstva městyse Ledenice pro volební období 20102014.

stalosta n1ěstyse Mgr' Miros1av Fraíěk

ověiovate1 zápisrr

or eior arel

:

Jiří Beneda

zipi.u . PlrarmDr Hrna

Dole

i"lo' ...4L! 1.i. :../... (. t!.......
"

Pií1ohy:

1.

2.
3.

4'
5'

6'

7.

8'

Informace o konání ustavuj ícíhoveře.jného zasediíní nově zvoleného Zastupitelstva městyse
Ledenice zveřejněná na úřednich deskách městyse Ledenjce'
Prezenčni listina
Podpisová 1istina o sloŽení slibu člena Zastupitelstva městyse Ledenice
Protokol o převzetí osvědčení o zvo]ení členen Zastllpitelstva městyse Ledenice
7atnan n l'asoránr Lil.lránko\,f
Zpráva o průběhu a výsiedku voleb do Zastupitelstva měslyse konaných ve dnech 15' a
16'října 20l0
Záznam o průběhu a zvolení do frmkcí stalosty, místostarosty, členůRady, Finančního
Výboru' Kontro]ního výboru a osadních výborů podepsaný společnou mandátní, vo]ební
a návrhovou komisí'
Záznam o výsledcich hlasování občanůvjednotlivých osadách městyse _ na obsazení
funkce č]enův osadních výbolech městyse Ledenice.

USNESENI

Z ustavujícíhoVeřejného Zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice

konaného dne l0.listopadu 2010

hlasování pro/proti/zdřžel se/ceIkem

ěís|o usnesení

l5/0/0/15
Usnesení č. 1
Zastupite]stvo městyse vzalo na vědonlí zprávu o pruběhrr a ýsledku voleb do Zastupite1stva
městyse a o p]atnosti voJby všech členůZastupite1slva městyse Ledcnice zvolených
v komrmátrích volbách dne 15. a 1 6' října 201 0 \'e složení:
Jiií Beneda' Ján ČíŽek'PharmDr' Hana Doleželová, vác]av Fabián, MgI' Mjroslav Franěk,
Jiií HinterhÓlz' lng' JosefHronek, Jar-oslav Klečka' pro| lng' Jiří Kopáček PhD',
RNDI' Hana Kortakor'á. Mgr. V]aclislar Šesták. 'laroslar Tůma' lng' Michal Vazač'
(příloha zápisu č. 5)
vác]av Voharčik a Bc'Jaros1ava Ža]rrdová'
l5/0/0/15
IIsnesení č. 2
Zastupitelstvo ]něstyse určilo ověřovateli zápisu p. Jiřiho Benedu a PhanrrDr' Hanu
Doieže1ovou.
Zastupjtelst\'o určilo zapiso\'atelem ustavtÚícího zaseclání zastupitelstva pí. Janu Fukovou'

1St0to/l5
Usnes€ní č. 3
Zastupitelstvo městyse sclrválilo program ustavujícíhozasedání zastupitelstva městyse'

r5t0/0trs

Ilsnesení č. ,l

Zastupitelstvo městyse zvo1i1o společr]ou n'randátní' volebl]í a návlhovou komisi ve složení:
proÍi lng. Jiií Kopáček - piedscda. členovéBc. Jaroslava Zaludová a p. Jaroslav K1cčka'

Usnesení č.5
Zastupitelslvo něstyse schválilo zvo1eoijednoho nlístostaíostyměstyse Ledenice'

15/010/15

15/0/0/15
Usnesení č.6
Zast,ipite1stvo městyse v souladu s { 84 odst. 2 písn. k) zákona o obcích schválilo, že pro
Úkon 1'unkce stárostv lnčstyse bude č]en zastupitelstva mčst)se Ledenice Zvo]ený do této
firnkce ve volebnin'r obdobi 2010-20l4 d]ouhodobě uvolněn'

IIsnesení č. 7

Z"'t*p't"]rt'.

14tO/1t15

-é'b* '\oljlo

do lunkce stalosty městyse Ledenice plo volební období 2010

aŽ 2014 člena Zastupitelstva městyse

Usnesení č' 8

/oí,pit"lrno,'

LedeÍice Mgr. Miroslava Fraňka'

I3l0l2/I5
do lttltlce zcs Ltpce <t.rros'} měsl}5e l cdenice pro volenni období

'c zrolilo
".'1
2010-2014 člena zastupitelstva městvse Lededce Ing. Michala Vazače'
Usncsení č.9

Z..1'plt 1.t'. .ě'.t)6i;Ňilil"
členůRady měslyse Ledenicc'

'

1s/ot0/15
soul*]u s $84 odst' 2 písm' o) Z'lkona o obcích počet pěti

číslousnesení

hIasování

řoti/zdržel se/celkem

Usnesení č. 10
Zas1upitelstvo městyse zvo]ilo Radr] mč.styseTedenřáv počtl' pě
Mgr. Miroslav |raněk starosta městyse a č]en Rady měityse
Ing. Miclral Vazač zástupce stalosty něstyse a člen Rady městyse
Václav Fabián č1en Rady městyse
Ing' JosefHronek _ clerr Rady mést)sť
Mgr' Vl_di\la\ qe.lá\ a'en Rad1 ine.r1 .c

14t0/t/15
14t0/1/15
11/0/1t15

Usnesení č. l'|
Zastupitelstvo městyse v souladu s s 84 dost. 2 písm' o) zakoff o obcich
qibol zastupitelstva městyse Ledenice'

Í5/0/0/|5

iidilo FirÉnční

Usnes€ní č. 12
15/ot0/15
Zastupitelstvo městyse v souladu s { 119 odst. 1 zákona o obcích určilo počet pěti členů
Finančníhoqýboru zastlLpitelstva méstyse Ledenice
Usnesení č. 13
14/0/1/15
Zastupitelstvo městyse zvolilo do fu l(ce předsedy Finančnílio výbo1u Bc. Jarcslavu
Za]udovou členku zastupite]stva městyse Lodenice.
Usnesení ě' l4
Zastupitelstvo Děstyse zvolilo do |.mkce č]ena Finančníhov.iborr]:
Ing' Hanu BureŠovol.t
Vác1ava Fabiána
Ing' Radku Jiráčkovou
Václava Voharčíka

r5/0/0/15

14l0/1/É
1510l0/É
Í1l0/1/l5

Usnesení č. l5
15/0t0/15
Zastupitelstvo městyse v souladu s s 84 dost' 2 písm' o) zákona o obcích Zřídilo KoDt.olní
výbor zastupitelstva nlěstyse Ledenice.

Usíeseníč.
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l5l0/0n5

Zastupitelst\'o měsqse v souladu s $ 1 19 ódst' 1 zákona o obcích určilo počet tří členů
Kontroiního výboru zastupitelstva něstyse Ledenice-
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Usnesení č.
14/u1/15
Zastupitelstvo městyse zvolilo do |.urkce předsedy Kontolního ťbonr RNDr. Hanu
Korčákovou CSc. člelúuzaslupite]st!'a městyse Ledenice'
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo něstyse zvo]ilo do {ilt*ce č]ena Konholního výboru:
PhannDÍ. Hanu J)oleželovol]
Jaroslava Tťtmu

t4/0/1/15

Í1l0l1/15

Usrresení č. 19
t5/o/0/ls
Zastupitelstvo městyse v so! adu s $ 120 odst' 1) zákona o obcícl'i ziídilo čtyři osafuí Úbory
zastupit91stva lněstyse Ledenice: oIr. /cll.. ohl",/enlčk,'. ,/dlin) a ,/boro\ '

hlasování pro/proti/zdřžel se/celkem

číslousnesení

1S/0to/15
Usnesení č. 20
Zastupite]stvo městyse v sou]adu s 120 odst. 1) učilo počet č]enůosad'rích Úbolů
"s
zastltpitelstva městyseI ohlazení, obrazeníčko a Zaliny pětičlennéosadní výbory
Zbor'ov sedničlenný osadíívýbol
Usnesení č. 21
Zastupite]stvo městyse zvolilo do fr]ntce pŤedsedy osadních \'"ýboÍu t}'to členy zastupitelstva
14l0/llÉ
mésL5ie: prer:lsed.r osaďllho rf bo.u ohro/cní - Jan Č'7ek
t4/0/1n5
lng' JosefHronek' piedseda osadního l"ýboru ohrazeníčko
t4totln5
Jaroslav Kiečka piedseda osadního ýbonr Zaliny
t4/0tr/15
Ing' Michal Vazač předseda osadního qiboru Zborov
t5/010/15
IIsnesení č. 22
Zastupjtelstvo něstyse zvolilo do luntce člena osadního výboru;
ohrazení: Hana Tůmová, JUDI. Jaroslava Langová, Jaloslav Dvoirik, Jitka Svobodová.
ohrazeníčko: Jana Fuková, Jaroslav Vacek, MgI' llelena Jaloševská' Bc. JaD Křešnička'
Zaliny: Jiií Viktora, Stanislav B1áha, Ivana Seimlová, Pavel Viktora.
Zborov; Jaroslav Tťtma' vác]av voharčík,Bohuslav Klečka, Věra Bumbová, Václav Lelý,
FÍantišekKaC1lec.

1s/0/0/r5
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo městyse ukládá Radě městyse \'ypracovat návrh ',ProhláŠenío hlavních cílech
Zastupite]stva něstyse Ledenice ve volebnim období 2010 - 2014'
Temín do přosíncovóho zased.iní Zastupite1stva městyse'

starosta mesr)se Mgr. Miroslav Franek

ověřovatel zápisu
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ověřovatel zápisu
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