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B11a podan aŽáďostna Sdružóní Růžeo doiaci naobnovu
\Íateřské školy
fond životníhoprostředí o dotaci
Začátkem příštíhoroku bude Pldána Žádo\tna Státní
se ZUŠ- realizace by byla možná
na zateplení budov i. š,"p"o ŽŠu Štot''í druŽiny
v letech 2009 nebo 2010.
qýstavby náhradního vrtu na
\Íěst1-s nebylúspěšný se žádostí o dotaci narea\izaci
prostředí. Žádostbude podana
pitnou r.odu v k.ú. Zúorov na Státním fondu Životního
na \Íinisterstvo zemědělství'
'7 Do konce volebního období tj. do října 2010 nechá městys Ledenice zpraco'vat
a ohrazení včetně projektů
projektové dokumentace na kanal izáci aČov v Zalínech
kde nebyla kana1izace vybudována'
ma odkanalizovinízbyvqicichčástí Ledenic,

il'';T###il'#

mostu v ulici Dr. Stejskala

přímo v osadě
nabídku p. votraroit<a apozaáqi'á3i8to.'i pojízdnéP::-d.jny

jejich vytlŽití amoŽtém
jeví bývalé hospodářské budovy na rarst om dvoře. Jednáním o
pronajmu j. poroěř.'' František Jelínek a Ing. Josef Hronek.

anaopakp,oaqea,típozemků.Kezměnámvýměrpozemkůdošloprovedením
h uzemí L e deni c e a Zaliny'
a, [ititira"e v iitravil ánu katastrální c
sfpen azéňí2008 sestavila hl'
ad 5) Seznam rozpočtoých opatření za období červenec,
skladby pod čísly66 až
účetníHelena puoráua dte.;ednottivých položek rozpočtové

107.

w

t

až14'8'208 dílčípřezkoumání
- Ikajský úřad provedl ve dnech 12.8'2008 Sb', za období od 1 ' 1'2008
hospodaření městyse Ledenice dle zákona č,. 42Ol20O4
roku 2007 byly napraveny a
do 14.8.200s. chíuy a nedostatky zjištěnéza období

ad 6) Jč. kraj

ad

D

odstraněny.
obec né závaznávyhláška (dále

jen ozv) é.2l2OO8 se týká zrušení dosud platných

obce
oZY: ě.IIl19g2ó ocnranc živótního prostředí a čištění

l200I P ožámířád obce
ad 8) Nové návrhy obecně závaznýchvyhlášek:
Ó. 1

č,.3l20[8oochraněŽivotníhopro,tř.dí,čistotěměstyseazajišténíveřejnéhopořádku
ě.412008 Požámí řád městyse

TytooZVbylypředemkonzultoványspracovníkemodborustátníhodozoru
Ministerstva vnitra v Č'nudejovicích'
zaktnekdle zákona é' 13]12006 sb''
ad 9) Vnitřni .*cr.ri.io postupu žadáviniveřejných
odborná ťrrma Stavební
o veřejnýc h zakázkách ,pru"oru|up'o 'ne'ty' Ledenice
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10) \ár rh smlourr- o Zajištění pečovatelské služby na územíměStyse Ledenice připravila
Ledax, Riegrova 51, Č.Budějovice, která je drŽitelem
obecně prospěiná
'ptl.čno'l
g']p:ár:ě:1 k |osk1tovaní sociálních sluŽeb ve smyslu zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních
s":z::;h. r e znění pozdějšíchpředpisů na zťkladě registrace u Krajského úřadu pro Jč.kraj.
S::_ -' .t',': se uzavírá na dobu určitou od 1.1 .2009 do 3I.12'2009.
plány financování
_ - ?::., : z.-r atel r,odohospodářského majetku městyse Ledenice zpracoval
]: _ ]]trfí ]008 aŽ 2018:
J .--- : ::_:',1 společných vodovodů na spoleěném vodohospodářském majetku města Borovany
. ::::,se Ledenice
].::- - :::-,r kanalizacínavodohospodářském majetku městyse Ledenice
akanalizací se řídízákonem č.274l200I' obecným
. ::: :
=- ;-rnacování obnovy vodovodů
',
::. _j-}::]',;a r odohospodářské infrastruktury zpravidla je, aby v dohledném časovémobdobí
' :': :. *::}m nyšování nájemného dosaženo stavu, kdy nájemné pokryje alespoň podstatnou
' :'.\-.Ju na prostou reprodukci této infrastruktury.

\"

základě objednávky starosty městyse zpracova| Ateliér 111, Praha 7 architektonickou
s;;dii nástavby budoly Mateřské školy.

.:

_

84 odst. 2 písm. e) zákonač,. I2812OO0 Sb. o obcích (obecní zŤizeni) a zák. ě.
základních
] 3] 1985 Sb., o poŽární ochraně přistoupil městys Ledenice ke schváleni
listin
$ 12 naŤízení
,Jokumentů jednďek požárni ochrany městyse rydáním zŤizovacích

-1 Dle

s{

l1ády č. I72l200I sb.

.j

_
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Komise jmenovaná Radou městyse pro uýběr uchazečůo nájem restaurace ,,Na hřišti"
hodnotila žádosti těchto zájemc,h: Marce$ Hejnové, Hedviky Švarcové,Pavla Vítovce,
Pav1a Holomela a MiroslavaPaÍízka. Jako nejlepší byla r,yhodnocena koncepce na pÍovoz
restaurace na hřišti od MiroslavaPaŤizka. Komise byla sloŽenaze zástttpců TJ Slavoj, TJ
Sokol, Mo ČRS, SDH Ledenice a Softbalového oddílu Ledenice.

ad 15) Starosta městyse seznámil členy zastupitelstva s každoročnímiproblémy spojenými
s pronájmem veřejného prostranství na provozování pout'ových atrakcí na náměstí
v Ledenicích i s čótnýmipřipomínkami občanůk této záIeŽitosti. Zastupitelé chtějí ponechat
zavedenou praxi a souhlasí s uzavíránim nájemních snrluv na veřejné prostranství na
náměstí v Ledenicích každoročně dle podaných žádostí, s přesným vymezením
pronajímaných ploch zakreslených na snímku Z rnapy,
ad 16) občanéz Ledenic podali písemnou žádostZastupitelstvu městyse o řešení nebezpečné
dopravní situace v dolní části ulice Dr. Stejskala v Ledenicích. Nejrizikovější a velmi
nebezpečné jsou zejménaúseky státní komunikace č. IIJ.I14613:
- most v ulici Dr. Stejskala
- zatáčka s odbočkou do ulice Zdržek.
Městys Ledenice není vlastníkem státní komunikace č''l'JI/14613, žádost bude předána
vlastníkovi Jihočeskému kraji a správci této komunikace Správě a údrŽbě silnic
v Č.nudoiovicích.Městys Ledenice zajistí vlastním nákladem provizorní řešení cesty pro
chodci mohli vyhnout nebezpečnémupřechodu po stávajícímmostu.
pěšítak, áby
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:

a)

schr álena směna pozemku M.Lukášové parc. č.288914 v k.ú. Ledenice, ýměra
]5:q n: za pozemek městyse Ledenice č.38514 v k.ú' Ledenice výměra 2348 m"

il

schlálen pr^odejpozemkůparc.č. 462717,333lI2a32812 vk.ú.Ledeniceocelkové

:-::

]*B

'':

Žadatelce BlaŽeně Hůrkové

-

sc

:

n*chl'álen prodej části pozemku PK 242I v k'ú' Zborov - Sv.Voršilažaďatelce

.

schl álena směna části pozemku městyse Ledenice parc. č. 45 o výměře 2 m2 za ěást
:,czemku manželů Chadimov'ých parc' č. st.44 o ýměře 2 m2 vše v k'ú' Ledenice

hl álen prodej pozemků parc' č. st. 91 4, st. I90l2, 3920122, 39201263 o celkové
-.-'::;:e :8o m2 á oa't pozemku 39201232 vše v k.ú. Ledenice žadateli Jiřímu Benedovi

l;1j Hněvkovské v souladu

se stanoviskem osadního qýboru Zborov.

neschr'álen prodej zbyvajícíčásti pozemku parc. ě. 45 v k.ú. Ledenice žadatelům
r11anŽelům chadimovym v souladu se stanoviskem komise ýstavby a územního
plánování

doporučeno Stavebnímu úřadu v Ledenicích povolit ve stavebnímÍízenístavební
úpialy domu č.p.220 na náměstí v Ledenicích ve vlastnictvi manželůChadimových
dle předloŽené projektové dokumentace

ir

odložen prodej pozemku parc. č' 3768lI o výměře 178 m2 v k
doporučení komise životníhoprostředí.
starosta obce Mgr. Miroslav Franěk
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ověřovatel zápisu

:

Mgr. Vladislav Šesták

ověřovatel zápisu
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Ing. Mich a| Y azač . . . . . . . .,{.L
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Lťn
přehled o plnění usnesení Zo ze dne25-6-2008
zprávao ěinnosti R.ady městyse za období od2.7.2008 do 3.9.2008
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Zápís z díIěiho přezkoumání hospodaření městyse Ledenice od 1.1. do 14.8.2008
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8. ozv č.212008 zrušovacíustanovení
9. ozv č.3l20O8 o ochraně ŽP, čistotě městyse
I0.ozv č.4l2008Požámi řád městyse
1

J

a zajištění veřejného pořádku

Vnitřní směrnice o zaďáváni veřejných zakázek
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stranapéúá

lzNáYÍh smlouvy o zajištění pečovatelské služby od 1.1 '2009
13- Důvďová 4t1ávak projednání planů financování obnovy vodohospodrířského
m*ituměstyse

ďlzovacích listin j ednotek sboru dobrovolných hasičů
15_xierirály zvýběrového řízení na pronájem restaurace ,,Na hřišti"
ieŽid"s.ite*ii zLedenico řešení dopravní situace pro chodce v dolní části Ledenic
r?_LiÍtiny ýkajícísesměny pozemků v k.ú. Ledenice s Marií Lukášovou
reri*inytlttající se prodej pozemků v k.ú. Ledenice BlaŽeně Hůrkové
l'-ljs6ny tyaiiicise prodeje pozemků v k.ú. LedeniceJiřímu Benedovi
_
2o-Iiďnyýuji"i r" iádo'ti Ž.H.'ěukorrské o prodej pozemku v k.ú. Zborov Sv.Voršila
n-rďny tyuiiicise směny pozemku v k.ú. Ledenice s manželi Chadimoými
na
Stavebnír'o ůráou o posouzení stavebního zátmérumanželůChadimoqých
rcdinném domě č.p.220 na nríměstí v Ledenicích
23-lisriny týkajícíse žádosti Davida Borovky o prodej pozemku v k.ú. Ledenice
ra- ZÁryís ži"anankomise ýstavby a územního plánovaní ze dne 10.9.2008
14-

xryic

ÍL6avek

UsNESENÍ

z XI. Veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 24.9.2008

číslousnesení
Lsnesení č. 166

hlasování oro l orotil zdržel se/celkem
13t0/0113

Z a-srup itel stvo mě styse vzalo navědomí zprávu starosý městyse o ěinnosti Rady městyse za
:bdobí oď2.].2008 do 3.9.2008. (příloha zápisu č. 5)

L_snesení č,.167
Za-stup itel stvo městyse schválilo rozpo čtovézmény :

o
o

13t0t0l13

rozpočtovázměnaě.3ll zaobdobí červenec-srpen 2008 pod čísly66 až94
rozpočt ová změna č. 3l2 za období Srpen _ záŤí pod ěísly 95 až I07

:.'''zpoětové změny jsou přílohou zápisu č. 6)

f-snesení č. 168

2,

13t0t0n3

navědomízprávuzdílčíhopřezkoumáníhospodaření
městyse Ledenice za období od 1'1.2008 do 14.8.2008 dle přílohy zápisu ě. 7.
Zastupitelstvo městyse přijalo opatření k nápravě zjištěné méně závaŽté chybě a
nedostatku uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za uvedené
období: Ukládá starostovi věnovat pozornost při dodržovánístanovené lhůty pro
podání písemnéinformace o splnění odstranění chyb a nedostatků dle zákona č.
42012004 Sb' $ 2 odst. 1 písm. a).

t_snesení č. 169

13t0t0113

ryhlášku ě' 212008, kterou se zrušují

obecně závazné vyhlášky:
a. 1 1 /1996 o ochraně životníhoprostředí a čistěníobce ze dne 29.7 .1996
a. 1 2001 Požárnířád obce ze dne20.2.200I
;íloha zápisu č. 8)
13t0t0l13
Lsnesení č. 170
312008
č''
hlášku městyse Ledenice
pořádku" s účinností
azaj\štěniveřejného
městyse
.'o ochraně životního prostředí a ěistotě
od 1 .10.2008. (příloha zápisu č. 9)

.; -l0'9'2008

13l0l0lt3
t_snesení č.17l
Zaslupitelstvo městyse schválilo ob"""ě ,á""rnou vyhlášku městyse Ledenice č" 412008
(příloha zápisuč. 10)
'.PoŽární řád městyse Ledenice" s účinnostíod 1.10.2008
Lsnesení č.172

13t0t0113

zasrupitetstvo městyse schválilo vnitřní směrnici městyse Ledenice,,o postupu zaďáv áni
l eřejných zakánek" s účinnostíode dne schválení. (přiloha zápisu ě. 11)

13t0l0t13
t snesení č.173
zastupitelstvo městyse schválilo zaďáni podlimitní veřejné zakěnky na stavbu ,,Chodník
i ulici Dr. Stejskala včetně dešťovékata|izace _ L etapď' a jmenuje hodnotící komisi na
,.iběr uchazečůo veřejnou zakénku ve složení:Jiří HinterhÓlz, Jiří Beneda a Bc. Jaroslava

Žaludová.

lli:
ii(il1

usnesení

úÍslo

hlasování prolprotilzdržel se/celkem

Lsnesení č.l'74
13t0t0t13
la*upitelstvo měsýse schválilo uzavŤeni smlouvy o zajištění pečovatelské sluŽby nauzemí
:rěsn'se Ledenice se společností LEDAX o.p.s. na dobu určitou od 1 .I.2009 do 3 1. 12.2009.
_:ínoha zápisu č,.12)

t-snesení č. 175
1310,,0113
Ia*<tupitelstvo městyse schválilo plány Íinancování na období 2008 až2Ol8 zpracované
::.'rr'ozovatelem vodohospodářského majetku firmou 1.JVS a.s. Č.sudc.iovice:
1. Plán obnovy vodovodů na společnémvodohospodářském majetku města Borovany
a měsýse Ledenice
2. Plarr obnor,y kanalizací na vodohospodářském majetku městyse Ledenice
:":r odová zpráva_ příloha č. l3)
l--snesení č.176
13l0,0t13
Z;"-tupitelstvo městyse se seznámilo se studií ,,Nástavba Mateřské školy v Ledenicích
]ln-acovanou Ateliérem 111' Praha 7 a pověřuje starostu:
. zadánim zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
. Zjištěním moŽností financování tohoto záměru

Lsnesení č.l77

13l0l0lt3

Z;*stupitelstvo městys e zÍizuje k 1 .1 1 .2008 jednotky Sboru dobrovolných hasičůměstyse
-edenice na základě $ 35 a) a $ 84 odst. 2 písm. e) zékona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní

rrzení)a$29odst. lpísm.a)austanovení$68odst. 1zákonač.13311985Sb.,opožárni
"'chraně ve zněni pozdějšíchpředpisů:

o
o
o
o
o

jednotku SDH Ledenice - kategorie JPO III.i1
jednotku SDH Ohrazeni - kategorie JPO V.
jednotku SDH ohrazeníčko- kategorie JPo V.
jednotku SDH Zaliny
- kategorie JPO V.
jednotku SDH Zborov
- kategorie JPO V.
prrloha zápisu ě. 14)

L snesení č. 178

13t0t0n3
Zastupitelstvo městyse schválilo na doporučeníhodnotícíkomise pronájem restaurace
',Na
h-řišti" - budova na pozemku st' 614 ve vlastnictví městyse Ledenice panu Miroslavu
Pařízkovi, bytem Na oborách 47J, Ledenice na dobu neurčitou od 1.10.2008.
Zastupitelstvo stanovilo cenu pronájmu za první rok pronájmu 3.000'- Kč/měsíc'za dalšírok
a roky následující činívyše pronájmu 5.000'- Kč/měsíc.Dalšípodmínky pronájmu budou
ur edeny v nájemní smlouvě. (příloha zápisu č. 15)
č. l79
131011t13
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavirání smiuv na pronájem veřejných prostranství za
účelemprovozování pout'oqých atrakcí na dobu určitou (po dobu poutě) s provozovateii
pout'oých attakcí v prostorách horního a dolního niíměstí s tím, že součástínájemní smlouly
bude plánek veřejného prostranství s přesným r,ymezením pronajímaných ploch zatimto
účelem.Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním o ceně pronájmu a podpisem smlour,y.
L snesení

i

-iilililil1*

L snesení č. 180

',

-

ržel -s9{99!t!9]n
se/celkem
hlasování proiproti/zdržel
131010113

písemnou žádost občanůo řešení dopravní situace

:olní části ulice Dr. Stejskala a pověřuje starostu:
o předat kopii Žádosti občanůJihočeskémukraji- vlastníkovi státní komunikace č.
ilt n + e t z- pro střednictvím Kraj ského úřadu o dboru dopraly
o předat t<opii zaaosti občanůSprávě a í&žběsilnic Č.Budějovice - správci státní
komunikace č.Ifil14613
. zajistit technickým opatřením většíbezpečnost přechodu po lávce pro pěšíokolo
na trasu
Iváze rybníku Lazna, včetně zpevnění povrchu cesty, která bude navazovat
do

předpokládá
nového chodníku v části ulice Dr. Stejskala -I.etapa, jejížrea\izace Se
konce 1. čtvrtletíroku 2009.
velmi nebezpečného
";;;rá se o provi zortí a ptozatimní řešení cesty pro pěšíz důvodu
situaci
::echodu crródctr zejméni vúseku mostu. Na havárijní stav mostu a bezpečnostní
:"
;.ici Dr. Stejskala je vlastník Jihočeský kraj upozoňován jižřadu let. (příloha zápisu č'16)
13t0t0l13
zemků parc' č' 288914 trvalý travní porost
travní
2539 m2 ve vlastnictví Marie iukášové za pozemek parc.č. 38514 trvalý
jsou
2348 m2 ve vlastnictví městyse Ledenice. Všechny uvedené pozemky

L snesení č. 181

]

'iáet.

.,,,or, o ú*cr"
'" i.ú. Ledenice. (příloha zápisu č. 17)
L_snesení č. I82

t3l0l0l13

t snesení č. 183

Í2l0l0l12

@e

zrušilo usnesení č.75 ze dne 19.9'2007 '
2. Zastupitelstvo měsýse schválilo prodej spoluvlastnického podílu 5/6 pozemků:
. pur". č,.333lI2ostatní plocha o ýměře 49 m2
o parc.č. 328l2ostatní plocha o výměře 8 m2
. prodej pozemku
o parc.č. 462717 trvalý travní porost o qýměře I9I fiř
Ledenice za cenu
, še r- k.ú. Ledenice žadatelcepi. nlaženě Hůrkovébytem ul. 5.květnač.4I0,
] L- .- Kč/m2. (příloha zápisu č. 18)

Z*rupitelstvo městyse schválilo prodej pozemků:
2
m
o parc.ě. st.9i4 zastavěnáplocha o ýměře3'.T",
o parc'č. st.I9Ol2 zastavěnáplocha o výměře 53 m'
. parc.ě. 3g2ol22 zakaďao qfměře 752 m2
. parc.č. 39201263 ostatní plocha o výměře 44 m2
o a část pozemku parc.č. 39201232 ostatní plocha
zajisti
Žadateli Jiřímu Benedovi za cenu2},- Kčlmz s tím, že žadatelna vlastní naklady
19)
zpracování GP pro odděiení části pozemku parc.ě' 392al232' (příloha zápisu č.
Lsnesení č. 184

13t010113

mku PK č'' 2421' v k'ú' Zborov č'ást
Si''Voršila žaďate|ce ZuzaněHněvkóvské v soulladu se stanoviskem osadního výboru Zborov'
lpň1oha č. 20)

rotilzdň,e| se/celkem
13t0t0l13
dům č.p.
plocharodinný
Z-|':,-=.:-,_$h*'álil'o směnu části pozemku parc. č. 45 (zastavěná
]: - : --,--: ] m2 ve vlastnictví městyse Ledenice začástpozemku parc. č. st. 44 (část
,. _,:-1 _ ; '-.-nrěř€ 2 m2 vevlastnictvimanželů Chadimoých vše v k.ú. Ledenice. Žaďate\é
],|; r_:i:i:rr_: Chadima a Mgr' Adéla Chadimová zajtstívlastním nákladem zhotovení GP na
:n:i:c' ::rt :lun cozemku parc. č,. st.44 v k.ú. Ledenice.
13t0l0l13
T- rmr'r*rc*lntl ů"' l8ó
- -nm- fli*lsřr městyse neschválilo prodej pozemku parc. č. 45 (zbyvqícipožadovaná výměra
_ :::: m:,: 50 m2 zastavěná plocha v k.ú. Ledenice Žadatelům manželům Mgr. A.Chadimovi
u- f :adimové.
'r1];3
hlasování

číslousneseni
Lsneseni ů. 1ů5

u-'r

t3t0l0lt3

- {ilnffiťmlťÉ-187

.

i,asrupitelstvo městyse doporučuje Stavebnímu úřadu povolit ve stavebnimŤízeni
'--;hudování čtyř noých oken v jihozápadní štítovéčásti domu č.p.220 na náměstí ve
.,iastnictví manželů Chadimolych. S ohledem na platný uzemní plán doporučuje tuto
záeŽitost konzultovat se zpracovatelem územního plánu.
. Zastupitelstvo městyse doporučuje Stavebnímu úřadu povolit ve stavebnímÍizeni
nlo\'ou ýstavbu střešní konstrukce sedlové střechy rodinného domu č.p.220
na náměstí dle předložené projektové dokumentace.
ť*,:- č.21)
t3t0l0l13
lll *mesení č. 188
městyse odložilo prodej pozemku parc. č. 3768lI (ostatní plocha) o výměře
-*rsrjtelswo
_
! -] r' k.ú. Ledenice v souladu se stanoviskem komise Životního prostředí a doporučuje
;lii_;::3ii Davidu Borovkovi vstoupit v jednání s Karlem Králem, ktery v současnédobě
:n: -;::ek lŽíváa s vlastníky sousedního domu č.p. 157 Favlem Borovkou a Vlastgu
:":::-. *or ou'
@říloha

č.22)

t;/
44

//
starosta obce Mgr.

ověřovatel zápisu

:

ověřovatel zápisu :Ing. Micha|Yazač,

,lt;:I

llIii
rilr0
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