Zápis

Přítomno : 15
Program:

1.

2.
3.
4.

z I. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 24.1 1. 2010
členůzastupitelstva dle prezenčnílistiny

Zahayení a schválení programu zasedání

Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse ze dne 15.9.2010
Zpráva starosty o činnosti Rady městyse ze dne 29.9.2010
5. Návrh odměn zástupci starosty, ělenům Rady a předsedům ýborů zastupitelstva
6. ZprávaKontrolního ýboru Zastupitelstva městyse ze dne 13.10.2010
7. Ustanovení členůZastupitelstva městyse s právem užívatpÍiýznamnýchpříleŽitostech
a občanssfch obřadech závěsný odznakČeskérepubliky
8. Informace účetníměstyse o aktuálním star,u příjmůa qídajůměstyse Ledenice
9. Rozpočtová změna č. 4 zaobdobí září, Ťíjen20l0
10' Plnění přijaých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených
ve Zptávě o ýsledku přezkoumání hospodďení městyse zarok2009
přezkoumání hospodďení městyse za období od 1 . 1 .201 0 do
1 1 . Dílčí
Jě.kraj e.
3 . 1 1 .20 1 0 provedené
$raj ským úřadem
1 2' Výročni zpráva ZS, ZU s a MS Ledenice za školnírok 2009 l20I0
B. ŽádostzŠ,zuŠa MŠLedenice o dofinancování zavybavení Mateřské školy
14. Schválení smlouly o dílo s vybranou dodavatelskou firmou pro stavbu,'Ledenice Mysletínská ulice _ stavební úpravy vodovodu akana|izace".
15. Bezúplatný převod vodního díla,,odlehčovacíkanálLedenice" od Zemědělské
vodohospodářské sprálry ČeskéBudějovice do majetku městyse Ledenice
16. Návrh smlouvy b poskytnutí státní podpory ze SFŽP ČR na zateplení objektu zŠ,zuŠ
17. Finančnídar SDH ohrazeníčko městysu Ledenice nazásahové vozidlo KIA
18. Návrh navyřazení majetku městyse Ledenice
19. Prodlouženítermínu návratnosti bezuročnépůjčkyRodinnému centru Ledňáček
ad 1) Zasedání zahájil starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Členovézastupitelstva schválili
doplnění navrženéhoprogramu jednání o dalšíčýři body 16 aŽ 1'8.
ad2\ ověřovateli zápisu byli jmenováni : Jan Čížeka Mgr. Václav Fabián
ad 3) Kontrolu plnění usnesení ZMze dne 15.9.2010 provedlmístostarosta Ing.MichalYazač.
ad 4) Zpráva starosty městyse o činnosti Rady městyse ze dne 29.9.2010:
Starosta městyse informoval o nejdůleŽitějšíchrozhodnutích Rady městyse zatoto období a o
realizovaných a připravovaných akcích městyse Ledenice:

.

dokončená akce ,,Zatep\eniobjektů I.st. základní školy a budovy ZUŠaškolnídružiny
z dotačníchprostředků a spolufinancováno t}oÁ z rozpočtu městyse Ledenice
. realizovaný projekt - ýsadba stromořadí ve třech lokalitách nauzemí městyse
Ledenice z dotačníchprostředků Ministerstva Životního prostředí ČR
. nedokončenéakce - oprava povrchu Mysletínské ulice a prodlouŽení vodovodního a
kanalizačníhořadu v Mysletínské ulici
připraluje se :
l ýstavb aKanalizace a ČoV Zborov - 80% dotace, 20% spoluúčastměstys Ledenice
. náhradní vft pitné vody ve Zborově _
. f,rnanční podílměstyse Ledenice na ýstavbu společnéhovrtu na pitnou vodu
v Borovanech
výkup % sokolovny a dalšíchpozemků od TJ SokolLedenice
.' přestavba budovy U KÍálů_rozděIená do několikaetap
. vybudování kompostárny k ukládání biologického odpadu v Ledenicích

Se Správou a údržbou silnic nadále probíhá jednání o podmínkách pro odstranění autovraků
v Budějovické ulici, které se nac.házi z č,ásti na pozemku soukromém a z ěástí na pozemku
SUS.
V diskusi zastupitel l an Čtzek požaduje provést v obrazeni odbornou kontrolu a oŤezáni
proschlých větví vzrostlých lip na návsi, které se při větru lámou a ohroŽují kolemjdoucí.

il

ad

ad

Zastupitelé schvalovali měsíčníodměny místostarostovi, členůmRady a předsedům
ýboru zastupitelstva _ kontrolního, finančníhoa osadních ýboru.
Ing. MichalYazaě seznámil členy zastupitelstva se zprávou Kontrolního ýboru ze dne
3. 1 0.201 0. Kontrola byla zarněŤena na plnění usnesení zastupitelstva a rudy městyse a na
dodtžováni platných zásad při čerpánífinančních příspěvků spolkům a organizacím na
činnost a jednoúnové akce v roce 2010. Z výsledku kontroly wp|i"/á, že některá
dlouhodobě neplněná usnesení zastupitelstva budou na příštímjednání zasfupitelstva
zrušena. Schválené finančnípříspěvky musí bý řádně zttětovány dle platných pravidel
nejpozději 20.12. tohoto roku.

1

ad

7\

ad

8)

ad

Zastupite|é se shodli na tom, že pět členůzastupitelstva bude mít ve volebním období
2010 - 2014 pravomoc užívatpři ýznamných příležitostech a občanských obřadech
závésný odznak Českérepubliky. Jedná se o akce a obřady konané ýhradně jen na
ízemíměstyse Ledenice.

Účetní městyse Helena Paulová podala zastupitelům důleŽitéinformace o aktuálním
stalu příjmůa lydajů městyse Ledenice. Výnosy z dani budou v letošním roce lyšší,
důvodem zýšeníje navýšení DPH z I9oÁ na20%o. Účetní ovšem upozornila na stale se
snižujícíýnosy ze skládkování komunálního odpadu na skládce Růžov.Navrhuje také
přehodnotit vpříštímroce objem poskytovaných příspěvkt zrozpočtu městyse(na
člensképřispěvky městyse a příspěvky na činnost spolků a organizací) a omezit
uzavirání dohod o provedeni práce pro městys J.edenice. Městys Ledenice doplatil
včervnu 2010 půjčkuna výstavbukanalízace a CoV vLedenicích, která byla firmou
1.JVS a.s. poskýnuta městysu formou předplaceného nájemného. Do rozpočfu městyse
půjdou nyní od nástupnické firmy Čnvar finančníprostředky za nájem
vodohospodářského majetku měsýse' Z diskuse: zastupitel Jiří Hinterhólz by chtěl na
příštímzasedáti zastupitelstva zodpovědět otázku, zdaje tedy důvod pro zvyšování cen
vodného a stočnéhood 1.1.2011 a k tomto otevřít diskusi se zástupci města Borovany a
se zástupci firmy Čpvar a.s. Zastupitelům bude před zasedáním zastupitelstva zaslán
finančnírozbor návrhu cen vodného a stočnéhopro rok 20II.

9)Zastupitelé projednávali Seznam rozpočtoých opatření za období zaŤí až
listopad 2010. Za toto období byla schválena rozpočtová opatření pro čísly98 až
I97. Změny rozpočtu jsou na straně příjmůi ýdajů _ viz. přiloŽený soupis.

ad 10) V zápise o přezkoumání hospodďení městyse Ledenicezarok 2009 bylo kontrolním
orgánem konstatováno, že byly zjištěny méně závažnéchyby a nedostatky, kjejich
odstranění se písemné zavázal měsýs Ledenice do termínu 30.11.2010. opravu
provedla účetníměstyse dokladem v úěetnímdeníku _ a tím byla odstraněna zjištěná
chyba při zauětování výkupu pozemku.

ad 11) Vzápise o dílčímpřezkoumání hospodaření městyse Ledenice za období od 1.1. do
3.11.2010 bylo kontrolním orgánem konstatováno, že byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky' Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků uvedených v zápise a to schválením rozpočtovézměny ě. 4 za období záÍí
aŽ listopad 2010.

ad 12) S vyročnízprávou zŠ,zuŠa MŠLedenice za školnírok2009l2010 seznámil členy
zastupitelstva ředitel ZŠMgr. Josef Cukr, která se ýká všech součástí školy: Základní
škola, Základni umělecká škola' Mateřslcí škola, Škohidtužírtaa Škohtjídelna. Ve
zprávéje hodnocen mimo jiné prospěch žákfu, dochénka, uěební plány, pruběh školního
roku' výsledky soutěží a olympiád, ýsledky žríkůpři celostátním testování Kalibro,
dalšívzdělávání pedagogických pracovníků atd. Přílohou zptálry jsou mimo jiné údaje
o hospodařeni zartadÁi štoty a protokoly a zprávy o výsledcích kontrol' Ředitel školy
se zmínil také o rcalizovartých projektech ZŠ,kteými se podařilo získat finanční
prostředky na pořízení moderních vyukolych pomůcek' na integrované děti a na
činnost Komunitní školy v Ledenicích.

ad L3) Ředitel Základní školy Ledenice PoŽádal -zřízovatele městys Ledenice o naýšení
finančníhopříspěvku pro ZŠ,ZIJŠa MŠLedenice na vybavení Mateřské školy,
počítaěovéučebny v ZŠa rozvod optického vedení do ostatních školníchbudov.
Zastupitelé schválili požadovanou částku v plné Vyši tj. 536.946,- Kč. Tato částka je
součtem částek z před|oŽených kopií faktur, které uhradila Základní škola ze svého
rozpočtu.

ad 14) Základní škole bylo

zastupitelstvem schváleno čerpánífinančníchprostředků

zrczervního fondu ve qýši 1.500'- Kč pro rok 2010.

ad

1$

Se stavební firmou Stavitelství Matourek s.r.o.' dopravní a inženyrskéstavby bude na
záklaďě rozhodnutí zastupitelstva uzavřena smlouva o dílo č,. 04712010 na zhotovení
díla ,,Ledenice' Mysletínská ulice - stavební úpravy vodovodu a kanalizace" za
částku 5.798.95I'- Kč vč. DPH.

ad

16)

Stavba vodního díla ,,odlehčovacíkanál Ledenice má veřejně prospěšný charakter
s wýhradní funkcí protipovodňové ochrany obce Ledenice. Uskutečníse převod díla
do majetku městyse Ledenice na základé Smlouvy o bezúplatném lypořádáni za
převod stavby vodního díla od Čn - Zemědělské vodohospodářské správy se sídlem
Brno v souladu s ustanovením $ 22 odst. 2 zákona č,. 21912000 Sb. o majetku CR
a j ej ím vystupoviíní v právních vztazích.

ad

lil

Městys Ledenice obdržíod Státního fondu Životního prostředí ČR státní podporu na
zhotovení ďíla,,Zateplení objekt ZŠaZUŠLedenice" nazékladě schválené Smlouvy
o poslq,tnutí podporyse SFŽP v rámci operačníhoprogÍamu Životního prostředí.

ad 18) Ing. Josef Hronek tlumoěil zastupitelstr,u rozhodnutí Sboru dobrovolných hasičů
ohrazeníčkoo poskýnutí ťrnančníhodaru městysu Ledenice, jako finanční
spoluúčast napotizeni hasičského zásahového vozidlaKl{z7}}, které bylo pořízeno
městysem pro potřeby SDH ohrazeníčko.Zasfilpitelstvo schválilo přijetí částky
37.860,- Kč jako finančnídar.
Zastupitel Mgr. Vladislav Šesták informoval o schválené dotaci z Jč. kraje na
zásahové přilby SDH ohrazeníčkos tím' Že ostatním hasičským sboru dotační
prostředky na přilby na základě žádosti přiděleny nebyly a byly zakoupeny v počtu
5 ks na každý hasiěský sbor z rozpočtu městyse Ledenice.

ad

19)

Zastupitelstvu byly inventarizační komisí předloŽeny návrhy na výazení majetku
městyse ze správy městyse, z kulturního zaŤízenía z místníknihovny Ledenice.
Návrhy jsou sepsány podle jednotliých inventárních číselvčetně zdůvodnění na
vyŤazení a jsou přílohou zápisll.

Z diskuse: Členka zastupitelstva Bc. Jaroslava Ža|udová měIa dotaz ýkajícíobtokového
kanálu. odpověď starosty: důvodem, proč je korýo kanálu na konci zuženéje ten,
že dáIe navazuje roz|ivný prostor pro zaďržení azpomalení přívalových vod.
Zastupitel Václav Voharěík navrhuje uskutečnit pro několik nově narozených dětí
ze Zborova. obřad vítání občankův kultumím zaÍizeníve Zborově.
Zastwitelé z Ohrazeni, Ohrazeníěka a Zborova upozomili na problematiku zimní
ú&žbymístníchkomunikací v osadách, důvodem jsou špatnézkušenosti z minulých
zimníchobdobí.Do Zborovapožadujipřistavit zásobník s pískem nazimní posyp.

starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk ...

ověřovatel zápisu : Jan ČíŽek

ověřovatel zápisu

:

Václav Fabian
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v
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ného zase dání Z astupitel stv a mě sty s e L e den
konaného dne 24.listopadu 2010
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14t0t1t15
Usnesení č.24
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o:
. činnosti Rady městyse ze dne29.9.2010
. akcích reaIizovartých v průběhu roku 2010 a připravovaných akcích na rok 20II.
(příloha zápisu č. 4)
15/010115
Usnesení č.25
Zastupitelstvo schválilo měsíčníodměnu: zástupci starosty, členůmRady městyse a předsedům
ýborů zastupitelstva městyse dle přílohy zápisu s platností od I.I2.20l0.
(příloha zápisu č. 5)
15l0l0l15
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru z kontroly provedené dne
13.10.2010. (příloha zápisu ě. 6)
t5t0t0t15
Usnesení č.27
Zastupitelstvo městyse ustanovilo v souladu s $ 108 zákonaě.12812000 Sb. členy
zastupitelstva městyse s právem vžívatpŤiýznamnýcltpŤiležitostecha občanských obřadech
závěsný odznak Českérepubliky: Mgr. Miroslav Franěk _ starosta
Ing. MichalYazač - zástupce starosty
Bc. Jaroslav a Žaludov á -členka zastupitelstva
RNDr. Hana Korčáková* členka zastupitelstva
PharmDr. Hana Dole želov á - členka zastupitelstva
Él0l0l15
č.28
Usnesení
Zastupitelstvo městysevza\o na vědomí zprávuúčetníměstyse o aktuálním stalrr pffjmů a
ýdajů městyse Ledenice.
15/0/0/15
Usnesení č.29
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtovou změnu ě. 4 za období záŤí ů listopad 2010 pod
ěísly 38 až I97 . (příloha zapisu č.7)
l5l0l0l15
Usnesení č. 30
chyb
zjištěných
přijatych
k
nápravě
plnění
opatření
Zastupitelstvo městyse schválilo zprávu o
a nedostatků uvedených ve zprávě o ýsledku přezkoumání hospodaření městyse zarck2009
v tomto zněni: Kontrolou inventarizace účtu031 a 042bylo zjištěno, Že městys Ledenice měl
na obou těchto účtechzauětovánrrykup pozemku současně. Chyba byla odstraněna účetním
zápisem takto: účetníměstyse provedla opravu dokladem č. 39 účetníhodeníku č. 6 dne
30.6.2010. (příloha zápisu č. 8)
15t0l0lls
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo městyse vza|o na vědomí zápis z dílěíhopřezkoumiíní hospodďení městyse
Ledenice za období od 1.1.2010 do 3.11.2010 dle přílohy zápisu a přijalo opatření k nápravě
Zjištěných méně závažnýchchyb a nedostatků uvedených v zápise. Náprava byla provedena
rozpočtovou změnou v usnesení ě.29 ze dne 24.II.2010. (příloha zápisu č. 9)
15l0l0l15
Usnesení č.32
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí ýroění zpráluZS'ZIJs a MS Ledenice za školnírok
200912010. (příloha zápisu č. 10)

Usnesení č. 33
15t0t0t15
Zastupitelstvo městyse schválilo naýšenífinančníhopříspěvku pro ZŠ,ZIJŠa MŠLedenice
v částce 536.946,- Kč, z rozpočtu městyse v roce 2010 na vybavení Mateřské školy, nové
počítačové
učebny v ZŠa rozvod optického vedení do ostatních školníchbudov dle přílohy
zápisu č. 11
Usnesení č. 34
Zastupitelstvo městyse schválilo použtti částky 1.500,- Kě zrezervního fondu
Ledenice pro rok 2010 (příloha zápisu č. 12)

15t0t0t1,5

Zs,ZUs

a MS

35

Usnesení č.
15l0l0l15
Zastupitelstvo schválilo na základě ýběrového Ťízeni provedeného firmou IN-AL C.Krumlov
dodavatelskou ťtrmu Stavitelství Matourek, s'f.o' na realizaci díLa,, Ledenice - Mysletínská ul.
stavební úprar,y vodovodu akanaIizace" a pověřuje starostu podpisem smlouvu o dílo.
(příloha zápisu č. 13)
Usnesení č.36
ÉlaluÉ
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod vodního díla ,'odlehčovacíkanál Ledenice, č. DHM
1-10049-01/1 v k.ú. Ledenice" v pořizovací hodnotě 9.017.075,- Kč od Čn Zemědělské
vodohospodářské správy Brno. (příloha zápisu ě. 14)
Usnesení č.37
ÉlaluÉ
Zastupitelstvo městyse schválilo smloulrr č. 09039043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
Životního prostředí ČR v rámci operačníhoprogramu Životního prostředí na akci ,,ZatepIeni
objektů ZŠaZUŠLedenice". (příloha zápisu č. 15)
Usnesení č. 38
15/0/0/1s
přijetí
Zastupitelstvo městyse schválilo
finančního daru od Sboru dobrovolných hasičů
ohrazeníčkove ýši 37.860,- Kč jako spoluúčast na poŤízeníhasičskéhozásahového vozidla
KIA 2700 městysem Ledenice pro SDH ohrazeníčko.
Usnesení č.39
15t010/15
Zastupitelstvo schválilo na záIdadě doporučenítnventarizačních komisí lryřazení majetku
městyse Ledenice ze správy městyse dle přílohy zápisuě.16
z kulturního zařízení městyse dle přílohy zápisu č. 17
z místníknihovny Ledenice dle přílohy zrípisu č. 18
Usnesení č. 40
15t0t0tIs
Zastupitelstvo schválilo prodlouŽení termínu návratnosti bezúročnépůjčkyve vyši 72.000'- Kč
poskytnuté městysem Ledenice Rodinnému centru Ledňáček
30.6.2011.
(příloha zápisu č. 19)

do

starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel záryisu : Jan Cižek

ověřovatel zápisu

:

Václav Fabián......Y

r -.

