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z VIIi. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného ďne 20.2.2008

t

L

Přítomno : 13 členůzastupitelstva dle prezenční listiny, 2 členovéZo omluveni
Program : 1. Zahájeni a schválení progfamu zasedáni
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse
4. Zpráva starosty městyse o činnosti Rady obce od 31.I0.2007 do 6.2.2008
5. Rozpočet obce na rok 2008
6. Rozpočet sociálního fondu městyse na r' 2008
7. Výsíedky hospodařeni ZŠ,ZUŠa MŠLedeni ce zar.2O0J
8. ZprávaPolicie ČR o stavu veřejného pořádku v obvodu obce za rok2007
9. Zaďáni výběrového Ťizeni na stavbu ''Chodník u silnice III./\4613
v ul. Dr. Stejskala"
10.Smlouva o dílo s dodavatelem stavby,,Ledenice, ul. Vrchy, vodovodní
akanalizační řad"
1 1.Majetkoprávní záležitosti
a) Žádorirnu''Želů Jany a Miiana Nechanických o prodej pozemku parc.č. 467012 v k.ú.
Ledenice
b) ŽádostJiřího Nechanického o prodej pozemku parc.č. 4671r12 v k.ú. Ledenice
c) ŽádostRadka Húsky o prodej části pozemku parc. č.373lr v k.ú. Ledenice
d) ŽádostRadka Novoclvorského o prodej pozemku parc. č. 313lI v k.ú. Ledenice
_ návrh komise výstavby auzemního plánování na směnu pozemkťr
e) ŽádostMilana Klímy o prodej zastavěného pozemku č. st. 268 v k.ú. Zborov
0 Návrh Marie Huskové na darování částípozemků 234 a 144 v k.ú. Ledenice městyse Ledenice
pronájmu pozemku parc. č.
s) Žádostp. Františka Prokopa o uzavření nové nájemní smlouvy o
3920l25 v k.ú' Ledenice
:

ad 1) VIIi. veřejn é zaseďáni Zastupitelstva městyse zahájíI a řídil starosta Mgr. Miroslav Franěk.
ZM schválil o pro gram zasedání zastupitelstva.
ad 2) ověřovateli zápisu byli jmenováni : PharmDr.Hana DoleŽelová, Jiří Hinterhólz
ad 3) Kontrolu plnění usnesení ZM z 12.l2.200] provedl František Jelínek.
lag" vlualslav Šestákdoplnil sclrválenou koncepci požirnípřipravenosti městyse Ledenice
pró volební období 2OO7 - 2010 o přelrled Ílnančníchvýdajů potřebných na postupné
r,ybavení jednotek SDH hasičskou výzbrojí a výstrojí.
ad 4) Zpráva starosb' obce o činnosti Rady obce za období ocl31.10.2007 do 6.2.2008
} schválený plán investičníchakcí na rok 2008 a dalšíobdobí s možnostíčerpáni
finančníchprostředků z fondů EU
:

TYrV-3"
schválené zásady pro poskytování finančníchpříspěvků zrozpočtuměstyse na rok 2008
informace starosty o povinnosti čIenůRady vyplývajícíze zákona č. 159/2006 Sb.
o střetu záimtt a slučitelnosti některých íunkcí
oplava chbdníku v rrlici 5.května - Stavební azemnipráce Josef Šimoik
pionájem budovy krrlturního zaŤízenív ohrazení Ditě Bambasové od 1.2.2008
pronajem budovy kulturního zaŤízeníve Zborově Václavu Voharčíkoviod 1.3.2008
pronájem zemědělskýclr pozemků zeměděiské obchodní společnosti EPIGoN A na
dobu neurčitou
Ílnančnídar od Baráčníkťi2.000.- Kč na nákup hasičskéatrtomobilové stříkačkyCAS

Strana druhá

k Slavíčku"
Ledenice určenýclr územním plánem k zástavbě v lokalitě ^.Zabrádky
pozemkťr)

el' veclení clo země
je trpevněno veřejrré osvětlení rněstyse v souvislosti s přeloŽením
'P informace starosiy o vydanýclr rozsudcích okresního soudu v soudních sporech
městyse Ledenice
na rok 2008' který sestavila
ad S)Finanční výbor Zo projedna1 návrh rozpočtu městyse
jednáním- zastupitelům
hlavní irčetirí-crtýr.. Návrh rorpočtl, byl zaslán před
před konáním veřejného
městyse a byl vyvěšen na úřejnídesce 15 dnťl
hlasovat o částce 3 mil' ve
zasedání. zasiupitóte hlasovali o tom. zda budor-r
o této částce rozhodnou
výdajové části rozpočtu na zakoupení CAS zvlášt".11ebo
jak je předloŽeno v návrhu' Pro
v rámci hlasování o celém rozpočtu tak,
12 členťlzastr-rpitelstva, jeden se
hlasování o celóm rozpočtu včetnj CAS by1o pro
a tím končíplatnost
zdržel. norpoo.i byl clle návrhu' beze ,',-'én schválen

od 1 ' 1 '2008 do
rozpočtovéhoprovizória. podle kterélro městys hospodařil
rozpočtrt činí38'841'600'- Kč
20.2.2008. Rozpoeet je schbdkový. Výda.ior''á část
2007 ve výši
a rozdíLo"ri pr'ij-:, á výdaii budá kry t-rnančnín'r přebytkern z roku
3.189.500,-i<j.Řozpooetměstysejepřílohoutohotozápisu.
sociálního fondu na rok 2008 dle
ad 6) Zastripitelé projednávali vyrovnaný ůzpočet
Tvorba a čerpánífbndu
přeclloŽeného návrhu, který je prílóhouiohoto zápisu'
Kč. ..
ve výši 182.099,_
-žš,
hospodaření
žú's Has předloŽila zastupitelúm ke schváler'rí výs1edky rok
"
za rok 2001. Zák|adní škola tlzavře1a účetní
žŠ,-"zušlvrs Lederrice

ad 7) Úffij
*

2007

Kč'
r,yrovnaným hospodařením ve výši 14'025'870'veřejnélro pořádku v obvodu
situace_a
ad 8) Zprárr.i Policie'ČR o stavu bázpečnostní
Policie Lišov' Zpráva obsahuje
městyse za ro1r 2OO] zasialo obvodní oclděiení
silničníhoprovozu' proti
statistické ťrdaje na ťrseku přesttrpků proti bezpečnosti
cizichvěcí a rušení nočního
občanskémusottŽití, drobných 1r'r,idezi a posko'ování
v obvodu ooP Lišov zarck2007 byla
klidr-r. Ceiková objasněnost trestných činů
aby zastupitelé uvažor''ali do budoucna
36.O7 %. V disl<usi navrhuje Ing. Hl^on.k.
a Srubec'
o zÍízenispolečnépolicejní it.,zelny pro Borovany. Ledenice
u si1nice
stavby
"Chodník
ad 9) Městys Ledenice plárruje v letošr',írn,o.. "áli'aci
stavbu bude psárro r'ýběrové Ťiz'eni na
III./14613 v ulici Dr. Stejskala" a na tr'lto
dodavatele stavbY.
trlice Vrchykonce měsice itnora 2008 bude zahéyena stavba ,,Leclenice,

ad 10) Do
vodovodníakanalizačnířad..nalrteroubylovypsánovýběrovéŤízenina
Stavitelství Matourek s'r'o'' na
dodavatele stavby. Dodavatelskou firmou .ie
základě výsledkr-r a doporučení lrodnotícíkomise'

E
strana třetí

ad 14) Majetkoprávnízá|ežitosti obce
a) schválerprodej pozemkrr parc. č.467012 v k.ú. Ledenice výměra 173 m2
b) schvá1en prodeJ pozemku parc. č. 467i,l2 v k.Ír. Ledenice výměra 32 m2
c) schváien prodej pozemku parc. č. 3]3120 v k'ú. Ledenice výměra 468 m'"
d) schválena směna části pozemku26012 za část pozemku 26016 v k.ú. Ledenice
e) schválen prodej por.-ku st. 268 v k'ir. Zbotov výměra 36 m2
0 schváleno př1etí částípozemků 234, st. 144 v k.ú. Ledenice darem od Marie Huskové
g) předání Žádosti F.Prokopa o prodlouženídoby pronájmu pozemku 3920l85
k projednání r, komisi Životního prostředí a lesního hospodářství
:

starosta obce Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel zápisu

:

PharmDr. Hana DoieŽelová

éj.h
Přílohi'

\ffit

prezenčnílistina
2. záznam o hlasování
a
l
kopie zápisu zYII. veřejného zaseďániZMze dne 12.12.200]
L přehled o plnění usnesení Zo ze dne 12.12.2007
5. dodatek ke koncepcipoŽární,připravenosti městyse pro volební období 2007-2010
6. zpráva o činnosti Racly městyse za období od 3 L10.200] do 6.2.2008
7. návrh rozpočtu městyse na r. 2008
8. návrh rozpočttt sociálního fondu na r. 2008
g . rozbor hospodařen í ZŠ,ZIJŠa MŠLede nice za r. 2007
lO' zprávaPolicie ČR obvod. odd. Lišov zar.2OO7
11. kopie Smlouvy o dílo č. 010/2008 s firmou Stavitelství Matourek S.r.o'' Rudolfov
12. žádost manŽelťl Jany a Mílana Nechanických o prodej pozemku v k.ú. Ledenice
13. Žádost Jiřího Nechanického o prodej pozemku v k.ú. Ledenice
14. ŽádosÍ Radka Húsky o prodej pozemku v k.ťr. Ledenice - zabrádka
i 5. Žádost Radka Novodvorského o prodej pozemku v k.ú. Ledenice
16. návrh Marie Huskové o clarování částípozemků v k.ú. Ledeniceměstysu Ledenice
17. ŽádostMilana Klímy o prodej zastavěnóho pozemku v k.ú. Zbotov
18. návrh Františka Prokopa o prodlouŽení doby pronájmu pozemku v k.ú. Ledenice
19. zápls z jednáni komise výstavby a územního plánování ze dne ] .2.2008
20. zápis z1ednáni komise Životního prostředí a lesního hospodářství ze dne 18.2.2008
1.

t
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USNrESEl\rÍ

z VIII. Veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice
konaného dne20.2.2008

číslousnesení
fsnesení č. 108

hlasování

roti/zdržel se/celkem
13/0/0/13
innosti Rady městyse za

období od 31. l0.2007 do 6.2.2OO8. (příloÁa
zápisu č. 6)
Lsnesení č. 109
13t0/0/13
Zastupitelstvo městys.
ice na rok 2008 dle přílohy
zápisu č.7
Cástka příjmů činí: 35.652.100,- Kč
Cástka výdajů činí: 38.841.600.- Kč
FinančnírozdíI činí3' 1 89.500.- Kč a je
krý finančnímpřebý kem zroku 2007.
L snesení č. 110
13/0/0n3

]008 ve výši 182'099,- Kč dle přílohy tohoto
zápisu č. 8
t-snesení č. 111

;{'::::,To]i1'
fsnesení
č.112

a výnosy byly vyiovnané ve

13/0/0/13

výši 14.025.87O,- Kč. (příloh a

LZL

IOK z

zápisu č. 9)

t3/0/0/13
TJIVIVI 13

Í:::t':.]:::T

LrĎUv U l

informace o bezpečnostní situaci v obvodu
městyse Ledenice
l:l'J":::.o::"t|'',"
)'-007.
která je přílohou tohoto zapisu e. t0.
Lsnesení č. l13

zarck

ru rra slavou
"Chodník u silnice III'II4613 v ulici Dr. Stqskatu" u1*.nu;e členy
komise na posouzení a
hodnocení nabídek došlých v obchodní veřejné
soutěži na z'hotovitele stavby: Mgr. Miroslav
Franěk. Václav Fabiárr, PlrarmDr. Hana Dole
želová.
Lsnesení č.174

t

z ríběrového Ťízenímalého rozsahu na dodavat.r"
ulice Vrchy _
'tuuuv 'redenice,
kanalizačnířa1|" a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy o dílo
S \r'$1angu dodavatelskou firmou
Stavitelství Matourei< ,...o, ,'u základ'ěvýsledku
a
doporučení hodnotícíkomise. (příloha zápisuč.
11)
t snesení č. 115
r t'rdol'odtrí a

plocha) v k'ú' Leden]9e. Žadatelům Ing.
Milanu Neclranick
cenu 20.- Kčlm2. (příloha zápisu č. 12:)
t-snesení č. 116

é^;;;;Ě'Ň;;;;íi.:')l''#ii''"'
13/0/0/t3

L lt t
plocha) v k'ú' Ledenice žad'ate\i liiimu Néchanick
éÁu za smluvní cenu 2O,- l<u#.
zápisu č.13)
t snesení č.177
,

\u5 LAUr.t

Ňffi;

13/0t0/13

Žadateli Radku Húskovi za srnluvní cenu 20,-

r<v-'.

|priroha zápisu č. 14)

číslousnesení
I.snesení č. 118
Zastupitelstvo městyse schválilo

hlasování pr

protil zdržel se/celkem
13/0t0t13
na základě doporučeníkomise výstavby a územního
plánování směnu části pozemku parc.č. 26012 (ostatní plocha) Ve vlastnictví městyse
Ledenice, za část pozemek č. 26016 (ostatní plocha) ve vlastnictví Radka Novodvorského.
tpříloha zápistl č. 15).
t snesení č. 119
12/0/1/13
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku parc.č. st.268 o uyměře 36 rrl v k'ú. Zborov
izastavěná plocha) žadate|i Milanu Klímovi za smluvní cenu 146.-Kč/rn2
ipříloha zápisu č. 16)
f_snesení č.I20
13/0/0/13
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí částípozemku parc.č. 234 (ostatní ploóha ) a sr t++
zastavěná plocha) formou darur od vlastníka Marie Huskové za ťrčelemvyřešení přístupové
;esn k nemovitosti Václava Pavlíka č'p. 429 s tim, že Václav Pavlík zajisti vlastním
:akladem vyhotovení geometrického plánu a městys Ledenice uhradí daň darovací. (příloha
zápisu č.17)
f-snesení č.121
13/0/0/13
Zastupiteistvo městyse projeclnalo Žádost Františka Prokopa o prodlorrŽení doby pronájmu
:t.Zemku parc.č. 3920185 v k.ú. l,edenice s tím, Že
zír otního prostředí a lesního hospodářství.
o

l

starosta obce Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel ztryisu : PharmDr. Hana Dole z"torá/. '?ika.Í/:;:z. ...
ověřovatel zápisu

t

:

Jiří Hinterholz
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