Zápis

z III. veřej ného zase dání Zastupitel stva mě sty s e L e deni c e
konaného dne 23.února 201l
Přítomno : 13 členůzastupitelstva(od20:45 hod. přítomno 14 členůzastupitelstva)
viz' prezenčnílistina
Program:
1. Zahqeni a schválení programu zasedání
2' Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva měsýse ze dne 15.I2.20I0
4. Zpráva starosty o činnosti Rady městyse za období od I.1'2.2010 do" 9.2.20II
5. Návrh rozpočtu městyse Ledenice na rok 2011
6. Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse na rok 2011
1. Zptávao činnosti Městské Policie Třeboň nauzemí městyse Ledenice zarok2)I)
8. Zprávao činnosti Policie ČR obr'. odd. Lišov nauzemiměstyse Ledenice zarok20l0
9. Vyhlášení ýběrového Ťízenina dodavatele stavby ,,Ledenice - stavební úpravy č.p.7I
10. Návrh nalryÍazení majetku městyse Ledenice
11. Půjčkyz Fondu rozvoje bydlení na rok 201L
72. Zpráva z Finančníhovýboru ze dne 6'12.2010
13. Zpráva z Kontrolního výboru ze dne 10.2.20L1'
14. Žádost o revizi prodejních ceny bytů v bytovém domě č.p. 440
15. Finančníprostředky na Kanalizaci a CoV Zborov
1 6. Maj etkoprávní záIežttosti
a) Směna pozemků v k.ú. Ledenice: část pozemku parc.č. 383Il2 městyse Ledenice
zač,ástpozemku parc. č. 383I13 vlastníků
b) Směna pozemků u t .t. Ledenice: části pozemku parc.č. 26012 o výměře 94 mz
za částpozemku st. 166 a část pozemku st. 80 o celkové qýměře 3I m2.
c) Výkup pozemku parc. č' 3819|6 o výměře 17 Í m2 v k.ú. Ledenice - ulice Sokolská
od spoluvlastníkůpozemku
d) Výkup pozemků v k.ú. Ledenice l<N 343127,343136,,343ll3 a344/19 oc]

spoluvlastníků
e) Ýyt pozemků v k.ú. Ledenice - část pozemku KN
"p
od vlastníka pozemku

34211 a parc.č. KN 464613

r)

Výkup lesního pozemku v k.ú. Ledenice parc.č. 83Ol2O o výměie 2403 m2
od spoluvlastníků

g)

Bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
v k.ú. Ledenice parc.ě. 463218, 4632112,4632113,4633113 a 4633115 o celkové výměře
25I m2.
Výkup pozemků v k.ú. Za|iny parc.č. 623lI, 62312, 62413 a 62414 o celkové 'qýměře
3866 m2 od vlastníka pozemku Prodej pozemku v k.ú. ZaIiny parc. č' I434l2 o výměře 470 m2 žadateh

h)

í)

ad 1) Zasedáni zahájil starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Členovézastupitelstva schválili
doplnění navrženého programu jednání o dalšítři body 13, 14 a,I5 a došlo ke změně

v boduprogram č. 16 d).
ad 2) ověřovateli zapisu byli jmenováni : RNDr'Hana Korčáková CSc. a Jaroslav Klečka.
Kontrolu plnoní usnesení ZM ze dne 15.12.2010 provedl místostarosta Ing.Micha|Yazač.

"d31

zprávě o činnosti Rady měs tyse za období od L12.2O10
ao m.zotl.Rada městyse se mimo jiné zabyvala těmito 'aleŽitostmi: i '.
. jednání se zástupci TJ Sokof Ledenice a zástupci Župy Sokolské o qýkupu nemovitostí
od TJ Sokol Ledenice

ad 4) Starosta městyse ve

r
.
.

Stanovila komise jako své poradní orgány
schválila finančnipříspěvek na výměnu střešní krytiny na budově fary v Ledenicích

schválila smlouvu

o

zajištění prodeje formou pojízdnéprodejny v Zalinech a

v ohrazení
' schválila natídku advokátní kanceláře JUDr. Hrubého na poskytování právních služeb
pro městys Ledenice
. schválilaprodloužení nájmu nebytovych prostor v DPS firmě LEDAX o.p.s. na r. 2011
. Seznámilá se s připomínkami Mgr. Hůdka k prodeji bytů v domě ě'p.440 Na oborách
. projednala 38 písemných žádosti o příspěvek zrozpočtu městyse na t' 2011 s tím, Že
poiadorra''á častka příspěvků činila celkem 402.000,- Kč _ příspěvky byly schváleny
v celkové qi.ši 349.000,_ Kč
Starosta informoval členy zastupitelsťva o v současnédobě probíhajícíchstavbách:
. zahájena stavba kana7izace á Čov v osadě Zborov - kontrolní den na této stavbě se
uskuteění plánovaně vŽdy lx za14 dna
. odbahnění požámi nádrže v ohrazení
. povrch komunikace a chodníky v ul. Mysletínská
. rekonstrukce stropu a stropních svítidel v restauraci na hřišti

V měsícíchúnor a bÍezen 2OII proběhnou na radnici v Ledenicích tyto kontroly:
audit - kontrola hospodaření městyse Ledenice zat.2010 z Krajského úřadu C.Budějovice
audit kontrola hospodaření městyse Ledenice za r' 2008 a 2009 z Ministerstva financí -

-

Finančníředitelství C.Budějovice
kontrola Stavebního úřadu Ledenice z Krajského úřadu Č.Budějovice
Starosta informoval členy zastupitelstva o zjišt'ěnéspotřebě zemního plynu v zateplených
budovách Zák|adní školy- I.stupeň, budově ZUŠaškolnídruŽiny a budově Mateřské školy
Spotřeba byla porovnánazaobdobí od 1-10.2009 do 1 .2'2010
s obdobím od 1.10.2010 do 1 .2'2011
l
'' 253I m-3
ZákIadní škola l I. stupeň úspora zemního plynu
"'1068 m l
úspora zemního plynu
ZUŠaškolní druŽina
" '2532 m-3
Mateřská škola í s nástavbou úspora zemního plynu.
""" 6131 m
Celková úsporá zemního plynu

ad 5) Finančnívýbor Zo projednal návrh rozpočtu městyse na rok 2071, ktený sestavila
hlavní účetníměstyse. Návrh rozpočtu byl zas\én před jednáním zastupitelům
městyse a byl .ry.res." na úřednídesce 15 dnů před konáním veřejného
byl dle návrhu, beze změn schválen a tím končíplatnost
,ur"ááni. Rozpočet
rozpočtového provizóiia, podle kterého městys hospodařil od I '| '2011 do
23.2.20II. Rozpočet je scnódkovy. Příjmová část rozpočtu činí72-08I.300,46 Kč,
kryt
r,ydajová část rozpočtu činí78.808.308,46 Kč a rozdÍI mezi příjmy a výdaji bude
fir'une.'i* přeb1.tkem zpÍedcházejícíhoroku ve ýši 6.727.008,-. Kč' Píjmová část
Zborov
rozpočtu je stanovena včetně přizÁané státní dotace na stavbu kanalizace a CoV
odpočet DPH'
s tím, že u této stavby bude městys Ledenice uplatňovat
_
daní za závis]lé
qýši
odvodů
na
dotaz
Z diskuse k rozpočtu: zastupitel Ing. Hronek
_
_
činnosti ýzických a právniJkýctr osob do obecního rozpočtu odpověď účetní odvody
jsou stanóv"r'y t o"ncientem vyhlášeným pro daný kalendářní rok Ministerstvem financí'
2astupitel J.Klečka chtěl objasnit příjmy u ,"5iau;" týkajícíse kapitoly lesnictví patagraf
rozpočtl 1032. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.ad 6) Zastupitelé projednávali vyrovnaný rozpočet sociálního fondu úřadu městyse na rok 2011
č,erpfulí fondu ve výši
ffieďoženého^návrhu, kteý je přílóhou tohoto zápisu. Tvorba a
I48.260,- Kč. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

7)

Zprávu o činnosti Městské policie Třeboň na územíměstyse Lědenice v roce 2010
přednesl zastupitelstvu vrchní stražníkVladimír Školka. Ze statistiky činnosti Městské policie
\Yplýryá, že v loňském roce odpracovali stráŽníci celkem 208 hodin především v odpoledních
hodinách se zaměřením na kontroly restaurací - podávání alkoholu rnladistvým, kontroly
veřejných jednorázoých kulturních akcí, vyskyt vraků vozidel - 82 pŤípadů,nesprávné
parkování a porušování zákazu zastavení, Íízenívozidel bez řidičského oprávnění, Ťízení
vozidla pod vlivem alkoholu. opakovaně byly řešeny přestupky proti veřejnému pořádku:
rušenínočníhoklidu, znečištěníveřejného prostranství - černéskládky, v'olně pobíhajicípsi a
případ sprejerství.
Vedení města Třeboň uvaŽuje o vypovězení veřejnoprávní smlouvy na poskytování služeb
Městské policie Třeboň pro městys Ledenice v roce 20II. Zastupitelé rněstyse Ledenice se
přiklánějí ke kompromisnímu řešení a to upravit znění veřejnoprávní smlouvy dodatkem, kteý
by umoŽnil strážníkůmMěstské policie Třeboň přítomnost na uzemmí městyse Ledenice

ad

alespoň v nutných případech - tedy na žádost starosty městyse Ledenice.

ad 8) Policie Čnoop Lišov předala písemnou informaci o bezpečnostní situaci a stavu
veřejného pořádku vobvodu zarok 2010. Na územíměstyse Ledenice se stalo 25 trestných

činů,některé znich byly řešeny s dalšímiútvary Policie ČR. Takto se podařilo objasnit např.
případy vloupání do rodinných domů, do vozidel ýrŽnictví, ublíŽenína zdraví, neplnění
vyŽivovací povinnosti a maření úředního rozhodnutí ve spojení s řízením vozidla' Některé
trestné činy jsou nadále v šetření z důvodu dokazování skutkových podstat trestných činů
podezřelým osobám. Evidováno bylo celkem 29 přestupků. V Ledenicích je kriminalita
spojena Sprovozem nonstop barů a heren _ stím souvisí íriznév}'tržnosti, Wádeže, ýzická
napadení, rušení nočníhoklidu a jízda motorovým vozidlem pod vlivenr alkoholu. Prioritou
Policie ČR pro rok 2011 je community policing _ což znamená by't v kontaktu s občany, znéfi"
jejich problémy, aby občanévěděli na koho a kam se v případě potřeby obrátit.

ad 9) Městys Ledenice nechal zpracovat projektovou dokumentaci u firmy TM Stavební
projekce Jana Mikolášová, Borovany na rekonstrukci přízemíbudor,y č.p.7I,,U Králů" s tím'

že městys do budoucna počítás přestavbou dle tohoto projektu, rozdělenou do několika etap.
Za tímto účelemschválili zastupitelé zadáni veřejné zakázky včetně ýběrového tízenína
zhotovitele stavby s názvem ,'Ledenice _ stavební úpravy ě'p. 7I U KÍálů" a jmenovali členy
do komise na posouzení a hodnocení nabídek.

ad 10) Návrhy na vyřazení majetku městyse jsou přílohou tohoto zápisu. Zastupiteló schválili

vytazení: - dřevěné sokolské chaty, která shořelapři požaru v lednu 20II
- nepotřebný hasičský automobilAVIA (DVS-AV) CE 02-6I a jeho následný prodej
za smluvní cenu 15.000,- Kč.
- kancelařské židle v počtu 7 ks - sedací nábýek staý,rczbiý
Mgr. V|adislav Šesták sdělil zastupitelům, že v současnédobě jsou všechny zásahovéjednotky
JPo V. v osadách lybaveny automobily: 3 dodávky a 1 AVIA.
,

;

ad 11) Pro rok 2010 máměstys Ledenice připravenu částku 300.000'- Kč na půjčkyobčanům
ro"au rozvoje bydlení. Zastrrpitelstvo rozhodlo na záklaďě dopqlručeníkomise pro
'posk1tování půJčekz FRB o poskýnutí půjčeks 3% úrokem dvěma Žadatelům: '
na zŤízeni
půdníhobytu v RD č.p. 477 a
na vestavbu _RD
FRB.
rozpočtu
č.p.26O.Ce1kem bude poskýnuto 200.000,- Kč z
ekologického výápětní v
Zastupitelé se opakovaně vrátili kprojednání 7+ráry Finančníhp výboru ze zasedání
ko.'u''eho dne 6.12'2010. Závěr - připomínky ýboru budou průběŽně řešeny'

ad

12)

ad 13) Kontrolní výbor provedl dne IO.2.2011 tyto kontroly:
. kontrola dosůd neplněných usnesení Rady a zastupitelstva městyse Ledenice zpětně
zarok2OO9 a 201d uvedených v zápisech zpÍedchozích kontrol
I.I2.20I0 do 26.L20II
' plnění usnesení Rady městyse za obdobízaodobdobí
24.|I.2010 a 15'12'2010
. plnění usnesení Zasiupitelstva městyse
. veřejnorprauni i.or'trďa příspěvků poskytnuý chzrozpočtu městyse Ledenice v loce 2010,
vyúčtovány'
která nebyly k datu posládní-kontroly tj. 13.10.2010 příjemci
Zápisz kontioln.ího wýboru je přílohou zápisu zastupite1stva.

o revizi
ad 14) Mgr. et Mgr. Antonín Hůdek podal městysu Ledenice písemnou žádost které
Ledenicích'
v
44a
prodejních cen by,tofoch jednotek vbytovém domě Na oborách č'p'

Tastupitelům byla před
by1y na přelomu r:'zoobno10 prodány dosavadním nájemcům.
lyjádření Irrg' Karla Drnk1'
zasedáním zastupitelstva tato žáďost rurlánu včetně písemného
jednotek dle platných cenových
kter"ý pro městys Ledenice vypracoval ocenění tytóvyctr
na zasedání diskusi. Mgr. et Mgr' Hťrdek za
|i.ápirri. K této záležitosti oteviel starosta městyse
vedoucí k revizi
přítomnosti dalšíchtřech vlastníkůbytů v doměi.p. 440 obhajoval své důvod;
prostředků za prodej býů
prodejních cen, kteťév žádosti poprál a poŽaduje vrácení.finančních
několik členůzastupitelstva, kteří vyjádřili
ve ýši Ll3 zprodejních cen. oá diskuse^r.
'upó;ilo
zastupitelstvo se
svůj názor k tomuto problému se zamítaým itanoviskem k žádosti' Celé
a s ohledem na tržni
shodlo v názotu, Že rozhodnutí o prodejníóh cenách by-tů bylo správné
hodnotu bytů v danóm místě a čase bylo ve prospěch budoucích kupujících'
sdělila
ad 15) Starosta městyse předal slovo účetníměstyse H_Paulové, která zastupitelům
již
Stavba
osadu Zbotoy"'
informace o celkovóm financování stavby ,,Kana|izace u Čov.pro

Dozor nad celou
byIa zahájena vybránou dodavatelskou fiÁou ?fu*'": a.s. Č.Budějovice'
technický dozor investora Ing. Michal Sperger'
siavbou
'á;ist'r';.

6) 1\1ajetkoprávní záIežitosti:
a) Schválena ,Áor'u pozemků v k.ú. Ledenice

acl l

výměra 96;;;;
"lastnictví
piocha) výměra 7I m2

část pozemku parc'č' 383Il2 (orná půda)
(ostatní
městyse Ledenice zač,ástpozemku parc. č. 3831/3

b)Schválenásměnapozemkůvk.ú.Ledenicečástpozemkuparc.ě.260l2ý:::::lY:?
94 nr_ ve

celkové výměře
oddělené geometrickým plánem pod čísly260110 a260111 o
(zastavěná plocha, nádvoří)
v1astnictví městyse Ledenice ,á urt pozemku st. !66
(zastavěná plocha' nádvoří)
oddělené ce poa číslem4]76 a čási pozemku st. 80
oddělená cr poa číslem4715 o celkové ýměře 31 m2

c) Schválen ..ykup pozemku KN

38|916 (ostatní komunikace)

výměra

1]1 m2 v k.ú. Leáenice v ulici Sokolská od spoluvlastníků

od
d) Schválen výkup pozemků v k.ú' Ledenice
-,:

spoluvlastníků
343lI3 a 344lI9
343136,
343127,

o celkové

výměře 1032 m'parc.

pozemků v k.ú. L"edenice od vlastníka
a 464613 o celkové qýměře 607 m''

e) Schválen.'yk,p

O

Schválen vj4<up pozemku v k.ú. Ledenice od spoluvlastníků
I

parc.

c'

83Ol20 o výměře 2403

č. 34211

m'

s) Schválen bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lederrice od Úřadu pro zastupování státu
ve věceclr majetkových parc. ě. 463218' 4632112, 4632113, 4633/13 a 4633/15 o
celkové ýměře 25I m2.

h)

Schválen vykup pozemků v k.ú. Zaliny od vlastníka
62312, 62413 a 62414 o celkové vyměře 3866 m2.

i)

Nesclrválen prodej pozemku v k.ú. Zaliny žadatelí
vvmere

{+

tt) m

2

parc. č. 623lI,

parc.č. 1434|1

o

Z diskuse: Členovézastupitelstvadále diskutovali o následujícichzáIežitostech:
. možnost vyrržitíubýovací kapacity v rekreačnímstředisku u rybníka Adamec pr1
konání sportovních a jiných akcích. Rekreační zaÍízeníiná nového vlastníka a je po
rekonstrukci
poŽadavek zŤad maminek _ na farské zahradě u bobové a sáňkařské dráhy navýšit
terénnímantinel z důvodu bezpečnosti dětí
u sokolovny _ nutná oprava vstupního schodiště, u bočníhovchodu zavést bahno

.
.

I
I
I

štěrkem
řešit špatný stav povrchu kruhového objezdu v Ledenicích se Správou a údrŽbou silnic
poničenékanalizační
vpustě azničenézpevnění odtokové stoky podél státní silnice do

ohrazení
návrh pouŽít projekt cyklostezky zohrazeni do Zalin a podat Žádost o dotaci na
výstavbu této cyklostezky
opravit cestu do Zalinských lesů
Lesy CR _ prodávají formou draŽby budovu hájovny č'p. 346 v Ledenicích
starosta dal zastupitelům na zváženíčetnost konání zasedání zastupitelstva z důvodu
stále se zvyšujícíhopočtu projednávaných bodů ataké moŽnost změny termínu konání
_ jiný den v týdnu'

starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel zápisu

:

RNDr. Harra Korčáková CSc.

ověřovatel zápisu

:

Jaroslav Klečka

z III. veřej

číslousnesení

USNESENÍ

n

ého zase ďání Zastupítel stva mě stys e L e deni
konaného dne 23.unora 2011

c

e

hlasování pro/rlr otilzdrže| se/celkem

Usnesení č. 58
t3t0/0t13
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zptávu starosty o činnosti Rady městyse za obodobí
o1'12.2010 do 9.2.2011. (příloha zápisu č. 4)
Usnesení č. 59
Í3l0!0lt3
Zastupitelstvo schl,álilo schodkoý rozpočet městyse Ledenice na rok 2011 dle přílohy zápisu'
Příjmy ve ýši . . i..
.. ...12.08I.300,46 Kč
Výdaje ve výši
....78.808.308,46 Kč
Rozdíl ve r,yši .'. .i.'
.....6.727 .008,00 Kč
Rozdíl mezi příjm5r a qýdaji rozpočtu na rok 2011 bude kryt přebykem z předcházejícího roku.
(příloha zápisu č. 5)
Í3l0l0/13
Usnesení č. 60
Zastupitelstvo schválilo rozpočet sociálního fondu úřadu městyse Ledenice na rok 2011 ve výši
148.260,- Kč dle přílohy zápisu č. 6'
Usnesení č. 61
13/0/0/13
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Třeboň nauzemí
městyse Ledenice za tok 20I I .(příloha zápisu č. 7)
Usnesení č. 62
13t0t0t13
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o činnosti Policie CR obvodního oddělení
Lišov nauzemí městyse Ledenice zarok2010. (příloha zápisu č. 8)
Usnesení č. 63
Í1/012/13
Zastupitelstvo městyse schválilo zadání veřejné zakézky malého rozsahu včetně výběrového
řízeni na zhotovitele stavby ,,Ledenice _ stavební úpravy č.p.7I U KÍálů".
Zastupitelstvo městyse jmenuje členy do komise na posouzení a hodnocení stavby:
Václav Fabián - předseda
náhradník Jiří Beneda
Mgr. Vladislav Šesták - člen náhradník PhD' Ing. Jiří Kopáček CSc.
Jiří Hinterhólz _ člen
náhradník Václav Voharčík
(přílolra zápisu č. 9)
Usnesení č. 64
L3t0/0t13
Zastupitel stvo mě styse schválilo lryŤ azení maj etku městyse Ledenice :
. hasičská AVIA SPZ CE' 02-6I a následný prodej
za
- smluvní cenu l5.000,_ Kč vč. DPH
. sokolskou chatu inventární číslo21000015, která shořela pŤipožáru v lednu 2011
. 7 ks kancelářskýchžidlí
(příloha zápisu č. 10)

13t0t0l13

Usnesení č. 65

ffiébyd1eníprorok2011jekdispozicičástka300.000,-Kč.

Zastupitelstvo městyse schválilo půjčkuz Fondu rozvoje bydlení na rok 2011 žadatelům:
, 150.000,- vestavba půdníhobytu v domě ě.p' 477
1. ]
50.000,- ztízeníekologického vytápění v domě č.p.260
2.
Půjčkybudou poskýnuty nazákladě písemných smluv s tím, že žadate\éjsoupovinni před
uzavřením smlouvy předložit poskýovateli půj čky poŽadované doklady.
(příloha zápisu č. 11).
L3/0/0113
Usnesení č. 66
Zastupitelstvo městys e v zalo na vědomí navrhované připomínky Finančníhoýboru
zastupitelstva městyse s tím, Že připomínky budou průběžněřešeny v průběhu roku.
(příloha zápisu č). 12)

Usnesení č. 67
. Zastupitelstvo městyse vzalo navědomí zptávu Kontrolního vyborr zastupitelstva
131010/13
městyse ze ďne I0.2.20II.
zakénky
veřejné
o
zadání
. Zastupitelstvo zrušilo neplněné usnesení č.375 z 15.9.2010
L3t0l0l13
na dodavatele stavby,,Dokončení venkovního areálu Mateřské školy".
. Zastupitelstvo doporučuje Radě městyse projednat dalšíneplněná usnesení dle zápisu
13.luall3
z Kontrolního ýboru.
(příloha zápisu č. 13)
L3/010/13

Usnesení č. 68

zust"pitast"o městyse zamítlo žádost o revizi prodejních cen bytových jednotek v bytovém
domě Na oborách ě.p' 440 v Ledenicích ze dne 2I.2-20II podanou Mgr. et Mgr. Antonínem
Hůdkem v zastoupení vlastníkůbytoqfch jednotek č.p- 440.
Zastupitelstvo městyse považuje prodej výše uvedené nemovitosti za uzavŤený a dále se nebude
touto záIežito stí z abýv at na zž.Jr.ladě těchto skute čno stí
. všichni kupujícív době uzavŤení kupních smluv na přelomu roku 2009/2010 smluvní
cenu za jednotlivé byty akceptovali
. kupní smlourry byly oboustranně podepsány a na zák|adě těchto smluv byly kupní ceny
uhrazeny na účetměstyse Ledenice
. zastupitelstvo městyse považuje schválené ceny bytů s ohledem natržníhodnotu bytů
ve stejné lokalitě pro kupující za ýhodné.
(příloha zápisu č. l4)
:

Usnesení č. 69

ze

dne

24'6.2009. (přílohazápisu č. 15)

Í3/0l0/13
259
'8'2009 jako duplicitní k usneseni č"
131010113

Usnesení č. 70
23'6'2010 Uo
dne ZJ'o'ZUrU
ze onc
Jíov Ze
č.360
ZM c.
usnesení LIYL
Zastupitelstvo městyse zrušilo podmínku stanovenou v usnesenl
za podmínky
fnm
stavba ,,Kana|izace
--Kandiizace a Čov pro osadu ZboÍov" bude realizována pouze
tom, že stavba
ve
Ledenice
ýši 90%o
přid'ělení státní dotace z Ministerstva zemědělství ČR pro městys
z celkové ceny díla uvedené ve smlouvě.
(příloha zápisu č. 16)

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo městyse schválilo směnu pozemků v k.ú. Ledenice:
. část po'".r'Lu parc.č. 383Í12 (orná půda) ýměra 96 m2

.

'J'lffi: ftrrur"'č. 3831/3 (oštatníplocha)

'ynoru

JI

12t0/1t13

ve vlastnictví městyse

mz

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků s doplatkem. ve vyši rozdílu cen stanovených
Náklady na vyhotovení
znaleckým posudkem ve qýši 10.370,- Kč
geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem.
(příloha č. l7)
13/0/0/13
Usnesení č. 72
Zastupitelstvo městyse schválilo směnu pozemků v k.ú' Lederuce:
. část pozemku parc.č. 26012 (ostatní plosha) oddělené geonetrickým plánem pod čísly
260110 a260ll1 o celkové ryměře 94 m've vlastnictví městyse Ledenice za
. část pozemku st. 166 (zastavénáplocha' nádvoří) oddělené GP pod číslem4]]6 a č,ást
pozemku st. 80 (zastavěná plocha,nádvoří) oddělená GP pod číslem4]75 o celkové
výměře 3I m2
Zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemků s doplatkem ve qýši rozdílu cen stanovených
znaleckým posudkem ve qiši 2.620,- Kč pro městys Ledenice. Naklady na lyhotovení
geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem.
(příloha č. 18)
13/0t0/13
Usnesení č. 73
Zastupitelstvo městyse schválilo ,.yk'p pozemku KN 3819/6 (ostatní komunikace) výměra
v k.ú' Ledénice v ulici Sokolská od spoluvlastníků
'17t m2 Za
smluvní cenu 22.914 ,- Kč. (příloha zápisu č. 1 9)

13t0t0t13
Usnesení č. 74
Zastupitelstvo zrušiio usnesení zastupitelstva č. 750 ze dne 15.12.2004 o výkupu pozemků
od spoluvlastníků
Zastupitelstvo zrušilo usnesení zastupitelstva č. I5I ze dne 15.I2.200I o výkupu pozemků od
vlastníka ]
(příloha zápisu č. 20)

13tuan3
Usnesení č. 75
Zastupitelstvo městyse schválilo ,.ykup pozemků v k.ú. Ledenice od spoluvlastníků

.
.
.
.

KN
KN
KN
KN

ýměra
komúnikace) ýměra

343127 (ostatní plocha' manipulačniplocha)
343/36 (ostatní plocha,
343/13 (ostatníplocha,jináplocha)

ýměra
qiměra

I24 m2
22 m2

6]6m2

2I0 m2
344lIg (trvalý tiavní porostj
za smluvní cenu V celkové výši ž2.540,- Kč zacelkovou výměru 1032 m2 'Yykupované
pozeňky sousedí s pozemky v majetku městyse Ledenice.
(příloha zápisu č.21)

Usnesení č. 76
Zastupitelstvo městyse schválilo qykup pozemků v k.ú. Ledenice od vlastníka ]

. KN
. KN

t4/0t0/14

:

342/I (ostatní plocha' manipulačníplocha) výměra 602 m2
464613 (ostatní plocha, ostatní komunikace) výměra 105 m2
za cenu dle zanleckého posudku 48.340,- Kč, zacelkovou ýměru '707 m2. Vykupované
pozemku jsou součástíchodníkůa místníkomunikace v ulici Na oborách v Ledenicích.
(příloha záptsu č.22)

Usnesení č. 77
L4t0t0/14
Zastupitelstvo městyse schválilo ,.ykrlp pozemku v k.ú. Ledenice parc. č. KN 830/20 (lesní
pozemek) výměra 2403m2 od spoluvlastníků)
Za cenu dle znaleckélro posudku 15.380,- Kč. Vykupovaný
pozemek sousedí s lesním pozemkem městyse Ledenice.
(příloha zápisu č.23)
Usnesení č. 78
t4/0t0t14
Zastrrpitelstvo městyse schválilo bezťlplatný převod pozemků v k.ú' Ledenice od Uřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových:
' KN 463218 (ostatní plocha) q;iměra 8m2
. KN 4632112 (ostatní plocha) qfměra 20 m2
. KN 4632113 (ostatní plocha) ýměra 74 mz
. KN 4633113 (ostatní plocha) ýměral29 m2
. KN 4633115 (ostatní plocha) lýměra 20 m2
Celková ýměra
25I m2.
Pozemky jsou součástíchodníkůa místníchkomunikací v blízkosti kruhového objezdu.
(příloha zápisu č.24)
Usnesení č. 79
13/0n/14
Zastupitelstvo městyse schválilo vykup pozemků v k.ú. Za|iny od
. KN 623lI (ostatní plocha) qýměra 1106 m2
. KN 62312 (ostatní plocha) ýměra 616 m2
' KN 62413 (ostatní plocha) ýměra 4O7 m2
. KN 62414 (ostatní plocha) ýměra 1737 m2
za smluvní cenu 154.640,- Kč za celkovou výměru 3866 m2 se smluvním doplatkem ve ýši
30.000,- Kč za devět vzrostlých dubů na lykupovaném pozemku parc. č. 62413.
(příloha zápisu č).25)
14t0t0/14
Usnesení č. 80
Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej pozemku v k.ú. Zaliny parc.č. I434l2 (ostatní
plocha) výměra 47O m2 žadateli
s přihlédnutím k důvodůmuvedeným ve
vyjádření osadního vyboru Za\iny ze dne22.2.20II.

starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk ...
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