Zápis

ze IY . veřej ného zasedání Zastupitel stva mě styse Le denice
konaného dne 3 0.bř ezna 2OI1

Přítomno : 10 členůzastupitelstrra,
Program:
1. Zahájení a schválení programu zased'ání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse ze dne 23'2.2011
4. Výkup nemovitosti pozemku parc. č.1547l1 zabrada o výměře 866 m2 v k.ú. Ledenice
od vlastník a Y áclav a Housky
5. Změnausnesení ě. 76 ze dne 23.2.201 1 _ výkup pozemků v k.ú. Ledenice
pozemek 34213 původně část KN 342lI o výměře 233 m2 apare. č.464613
o ýměře
105 m2 od vlastníka Františka Drobila
6. Směna pozemků v k.ú. Ledenice parc.č. KN 374912 o ýměře 54 m2 ve vlastnictví
městyse Ledenice zapozemekparc. č. KN 381914 o
ýměře 44 m2 ve vlastnictví Pavla
Borovky a Vlasty Borovkové.

'ffi

ad 1) Zasedání zahájil starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Členovézastupitelstva
schváli1i
program jednání IV' zasedání r.20It
ad 2| ověřovateli zápisu byli jmenováni : Mgr. Vladislav Šesták a Jaroslav Tůma.
ad 3) Kontrolu plnění usnesení ZM ze dne 15. 12.2O1O provedl starosta městyse..

ad 4) Zastupitelé projednali a schválili týo majetkoprávní záležitosti:
a) Úkup nemovitosti pozemku parc. č. 1547/I zahrad'ao výměře 866 m2 v k.ú.
Ledenice od viastník a Y áclav a Housky
b) zrušení usnesení č. 76 ze dne 23.2.2O1I
ýkuprpozemků v k.ú. Ledenice pozemek 34213 původně část KN 342/I o ýměře
233 m' aparc. č. 4646/3 o ýměře 1O5 m2 od v]astnÍkaFrantiškaDrobi]a
c) směnu pozemků v k.ú. Ledenice parc.ě. KN 3749/2 o výměře 54 m2 ve vlastnictví
městyse Ledenice zapozemekparc. č. KN 3819/4 o
ýměře 44 m2 ve vlastnictví
Pavla Borovky a Vlasty Borovkové.
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Přílohy zápisu ze IY . veřejného zasedání zastupitelstva městyse Ledenice. l
1. Zápis z II. veřejného zasedání ZM ze dne 23.2.2O1O
2. Tabulka plnění usnesení ZM z 15"12.2010
3. Prezenění listina azáznamo hlasování členůZM ze dne 30.3.2011
4. Návrh smlou''y o budoucí kupní smlouvě s Václavem Houskou
5' Usnesení ZM č.76 ze dne 23.2.2011
6. Kopie GP ě" 940-92/2004 - ýkup od p. Drobila
7. Dokumenty ke směně pozemků s P.Borovkou a V. Borovkovou

USI{ESENI

Ze Iy . veřej ného zase dání Zastupitel stva mě sty s e L e deni c e
konaného dne 3 O.března 20II

hlasování pro/protilzdržel se/celken

číslousnesení
Usnesení č. 81

10/0/0/10

ě' 49 ze dte 16'3'2011 schválilo
Ledenice od Václava
Úkup pozemku parc. e. KN1547/1 (zahrada) o ýměře 866 m2 vk.ú.
Housky za smluvní cenu 120.000'- Kč.
Na pozemku vázne omezení vlasnického práva z důvodu exekuce oprávněné Všeobecné
zdrivotní pojišťovny ČR, Úp Č.nude;ovice, IČ 4II915I8, naŤizené Exekutorským úřadem
pro
Klatovy, sóuánim exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, a to exekuce č:j. I20 EX 6488/09
pohledávku včetně veškerého příslušenstvír,ypočtenou k 21 .3.2011 ve l"ýši 27 .017 ,- Kč'
'Finanční
vypořádaní bude na žanuae smlouvy o budoucí kupní smlouvě provedeno tímto
způsobem:
bldoucí kupujícíměstys Ledenice uhradí záIohuna kupní cenu ve wši2].0]7,- Kč po podpisu
smlouvy o 6u-doucí kupní smlouvě. Tuto ěástku uhradí za účelemzrušení omezení vlastnického
a's'
právashora uvedenéhó na účetsoudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, vedený u ČSoB
Kč uhradí městys Ledenice po povolení vkladu vlastnického
Zbýekkupní ceny Ve

wši92.923,-

práv akatastrálním úřadem ve prospěch kupuj ícího.

(příloha zápisu č. 4)

Usnesení č. 82

10/0/0/10

upitelstva městyse č'' 76 ze ďne23'2'20II'

(příloha zápisu č. 5)
Usnesení č. 83

l0l0l0l10

Usnesení č. 84

10/0/0/10

pozemku KN 34211 (ostatní plocha'
manipulační plocha) na základě GP č. 94O-92|2OO4 vývořenou parcelu ě. 34213 o ýměře
){{^# á íaĚ i"ty poremek parc.ě. 464613 o výměře i05 m2. oba pozemky 34213 a 464613 o
budou vykoupeny od vlastníka Františka Drobila za smluvní cenu
celkové ýměře j:^s
'"n
s přihlédnutím ke znaleckému posudku č,.4403-093109 za částku 22.730,-Kč'
(příloha zápisu č. 6).
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schválilo směnu pozemků v k.ú. Ledenice:
pozemekparc.č. KN3749lztrvaiytravníporostoýměře 54m2 vevlastnictvíměstyse
Ledenice za
l pozemek parc.č. KN 381914 ostatní plochďostatní komunikace o ýměŤe 44 m2 ve
vlastnictví Pavla Borovky a Vlasty Borovkové
ve rnýši rozdílu cen stanovených
Zastupitelstvo schvaluje
-č. směnu pozemků s doplatkem
4537-008/11 tj. 7.350,- Kč ve prospěch Pavla Borovky a Vlasty
znaleókym posudkem
Borovkóvé. Náklady za vyhotovení znaleckého posudku uhradí smluvní strany
(příloha zápisuě.7)
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