Zápis

ze Y . veřej ného zase ďání Zastupitel str'a mě styse L edeni ce
konaného dne 1S.května 20Ir
Přítomno : 15 členůzastupitelstva,viz. prezenční listina
Program:
1. Zahqeni a schválení programu zasedáni
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse ze dne23.2'201I a30.3'20ll
4. Zpráva starosty o činnosti Rady městyse od 16.3.201 i do 1 1.5.201 1
5. ZptávaKrajského úřaclu - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2010
6. Závěrečný účetměstyse Ledenice zarok2010
7. Zápis Ministerstva financí o dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření městyse
Ledenice
8. Rozpočet zŠ,zvŠa MŠLedenice na rok 2011
9. Žaaást Zákla,dní školy Ledenice o souhlas s vyuŽitím volné učebny v budově ZŠ
I'stupně pro činnost jednoho oddělení školnídružiny
10. Rozpočtovázměnač,. I za období březen aŽ duben 2011
1 1. obecně závazné vyhlášky městyse Ledenice o místníchpoplatcích číslo:
Il201J o místnímpoplatku ze psů
2120|1 o místnímpoplatku zalžíváni veřejného prostranství
3l20I1 o místnímpoplatku ze vstupného
4l20I1 o místnímpoplatku zaprovozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zaŤ izení povo lené Mini sterstvem financ í
12. Smlouva s Městem Borovany o společnémuživáni skupinového vodovodu
13. Výpověď veřejnoprávrrí smlouvy pro výkon přenesené působnosti Městské policie
Třeboň v obci Ledenice podaná Městem Třeboň
14. Smlouva o dílo - dodatek č.1 s f,rrmouZvánovec na vícepráce a prodlouŽení termínu
dokončenístavby ,,Kanalizace a ČoV pro osadu Zborov"
15. Smlouva o dílo se stavební firmou David Borovka na zhotovení díla,,Stavební úpravy
objektu č.p.7I _ Ledenice" nazákIadě výsledku výběrového tízení
16. Dodatky ke smlouvám o dílo s firmou Stavitelství Matourek S.r'o. v rámci staveb:
Mysletínská ul.- kanalízačnía vodovodní řad, Mysletínská ul. - oprava povrchu MK,
cho dníky a kanalizačnívpusti.
1 7. Maj etkoprávní zá|ežitosti:
a) Zrušeniusnesení č. 81 ze IV. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 30.3.2011 - výkup pozemku od Václava Housky
b) Žádostp.Václava Mojhy o prodej částípozemků v k.ú' Zaliny - parc. ě. 613lI
a 613l13 o celkové výměře cca 74O m2
) Žádostpaní Jany Jarešovéo prodej části pozemku parc. č. PK 163011v k.ťl. Z,borov
o výměře cca 300 m2 v okolí rekreačníchaty č.evidenční114 na st. parcele č- I42
d) Žádostp. Pavla Poura o prodej částípozemku v k.ú. Zborov parc. č. 252l11
o výměře cca I42 m2

e) Zádost p. Jana

Musila o prodej části pozemku parc. č,.2254lI v k.ú. Zborov

(ohrazeníčko) o výměře cca 70 m2
0 Žádost manželůJana a Marie Petrášových o prodej části pozemku v k.ú. Ledenice
parc. č. 1190 o ýměře cca 30 až70 m2
g) Směna pozemků v k.ú. Ledenice parc. č.KN 547 (PK 547) o ýměře 899 m2
měsýse Ledenice zapozemek KN 1150 (PK 1164) o ýměře 899 m2 paní Marie
Schmidtmayerové pro stavbu kanalizace a Čov Zborov (smlouva o smlouvě
budoucí směnné ze dne 27 .5.2009)
h) Směna pozemků PK l363 v k.ú. ohrazení o výměře 1259 m2 firmy Agro
Hochstaffl' S.r.o' Za pozemek KN 3680/31 v k.ú. Ledenice o výměře 1377 m2
městyse Ledenice

ad 1) Zasedánízah$ll starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Členovézastupitelstva schváIi1i
pťogram jednání V. zasedánír.20II
ad 2) ověřovateli zápisu byli jmenováni : Ing. Michal Yazač aYáclav Voharčík
ad Kontrolu plnění usnesení ZM ze dne23'2.2011 a30.3.20l l provedl starosta městyse..
ad 4) Starosta podal členůmzastupitelstva informace o rozhodnutích Rady městyse za období
od 16.3.2011 do 1 1.5.2011 a o jiných důleŽitých jednáních:
. městys Ledenice nebude po dobu výstavby ,,Kanalizace a Čov ve Zborově" zahajovat
žádnénové investičníakce, kromě běŽných výdajů na údržbuaptovoz městyse
. dne 16.5.20ll proběhlo jednání sgenerálním ředitelem Čpvar a.s. Ing. Heřmanem
o možnosti čerpání Í'tnančníchprostředků od firmy Čpvar formou předplaceného
nájemného vodohospodářského majetku městyse k dofinancování stavby ,,Kanalizace
a Čov ve Zborově"
. dokončenístaveb v Mysletínské ulici - prodlouŽení vodovoclního akanalizačního řadu
- úprava povrchu vozovky, r,ybudování chodníků.
dopravního značenía čištěnípříkopů
. ke stavbě nového mostu v ul. Dr. Stejkala nemáme zatím žádnékonkrétní informace od
Jč. kraje (investora stavby), není znám ani plánovaný termín zahájení této stavby
. Správa a údržbasilnic provádí v současnédobě částečnéopravy povrchu státních
komunikací v Ledenicích (ul. Trocnovská, kruhový objezd a ul. Budějovická)
. u firmy VIALiT Soběslav byla objednána opravapovrchu místníkomunikace F. Sládka
. v měsíci květnu provedla odborná firma Mooz Brandov osazení dětských herních prvků
na hřišti ve Zborově a u fotbalového hřiště v Ledenicích. Tato firma provedla také
odstranění reklamačníchvad herních prvků na hřišti v Mateřské školy v Ledenicích
. Správa a údržbasilnic Jě. kraje zhotovila v měsíci dubnu 2011 noý asfaltový povrch
pŤíjezdovéstátní komunikace do ohrazení. Chodník od zastávky Čsao v ohrazení podél
bioplynové stanice zhotovil vlastním nákladem Pavel Hronek - vlastník bioplynové stanice
jiŽ v loňském roce, nové veřejné osvětlení uhradil ze svého rozpočtu městys Ledenice.
. Se zástupcem Policie ČR obvodního oddělení Lišov proběhio jednání ohledně řešení
dopravní situace v části Budějovické ulice a ulice Nová.
' podané žádostl o dotace z Jč,'kraje v letošním roce:
- na opravu antukových kurtů v Ledenicích
- na poŤizení středotlakého čerpadla pro CAS
- na věcné prostředky pro SDH Ledenice (Žádost o dotaci nebyla úspěšná)
. Rada městyse schválila:
- úhradu částky 30.000,- Kč TJ Sokol Ledenice na úhradu záloh na spotřebu energií
v budově sokolovny
- uzavŤení smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti při pořizováni uzemniho plánu
Ledenice se společností UPLAN' S.r.o.

.
.
ad

ad

$
6)

kritikou na sloŽení stravy pro děti ve školnív}'vařovně ze strany rodičůdětí se bude
zabývat na svém zasedání Rady školy
statosta dal členůmzastupitelstva na promyšlenítématickézaměření ledenického
kalendáře pro rok 2012
Závěreěný přezkum hospodaření městyse Ledenice zaka|endáŤní rok 2010 provedl
Krajský úřad Jč. kraj,bdbo' ekonomický, oddělení přezkumu a metodiky na radnici
v Ledenicích ve dnectr_ 2I. a22.unora2Ol1. Zastupite\évzalizprávu o přezkumu

-

hospodaření na vědomí.
Čtáove zastupitelstva schválili závěrečný účetměstyse Ledenice zarok 2010 na zák|adě
výsledku přezkumu bez výhrad dle ust. $ 17 odst. 7 zákonač. 25012000 Sb.

ad 7) Starosta seznámil zastupitele s provedeným dozorem státu nad přezkor-rmáním
hospodaření městyse Lédenice za rok 2008 a2OO9. Dozor provedla skupina pracovníků
Ministerstva financí - Centrální harmonizační jednotka pro finančníkontrolu.

ad 8) Účetní zŠ,ztlŠu I{ŠLedenice- zpracovala a předloŽila zastupitelstvu ke schválení
vyrovnaný rozpočet zŠ,zvŠa MŠLedenice v r. 2OI1 a rozpočet neinvestičníchvýdajů
na r.21|1.Předpokládané vyrovnané výnosy a náklady zrozpočtu
(áotace oa
'tátu;
Kč.
městyse na provoz zŠ,zvŠa MŠLedenice v r.2O71 jsou ve výši 3.383 tis.
odpisový plán na r.2OI! je zpracován na zaÍízeniškolníjídelny, které bylo pořízeno
v 1etech 2003 aŽ2005.

ad 9) Vzhledem ke zvýšenému počtu přihlášených dětí požádal ředitel zŠ,zvŠa MŠ
Ledenice o souhlás zastupifelstvo městyse
ZŠpro potřeby školnídrtržiny.

s

využitímvolné učebny v budově l.stupně

Seznam rozpočtových opatření za období bŤezen aŽ
ioto období byla schválena rozpočtová opatření pro čísly1 až'
duben 2O1I.
46. Změny rozpočtu jsou na straně příjmůi výdajů - viz. přiložený soupis.

ad 10) Účetníměstyse
-Za připravila

ad 11) obecně závaz,nouvyhlášku o místníchpoplatcích č). I12003 bylo potřeba aktualizovat
podle druhu
a upravit v souladu s platnou legislativóu' Místnípoplatky byly rozděleny
do jednotlivých oZY pod čísly
Il20II - místnípoplatek ze psů
2l2O1,1 - místnípoplatek zaužíváníveřejného prostranství
3l20I1 - místnípoplatek ze vstupného
jiné technické
4l2O11 - místnípoptat"t ,uproiorovaný výherní hrací přístroj nebo
herni zaÍízenípovolené Ministerstvem financí
Účinnost těchto nových obecně závaznýchvyhlášek bude od I.7.20IL
ad 12) Město Borovany předloŽilo ke schválení zastupitelstvu městyse Ledenice smlouvu
poměr
o spo1ečn émuživáni skupinového vodovodu Borovany-Ledenice. Základní
mnoŽství
prťrměru
investován í ataké příjmii z nájemného se odvíjíod dlouhodobého
prodané vody v;ed'.oiti,re obci. Tento poměr je Borovany 660Á, Ledenice 34 %.
ad 13) Veřejnoprávní smlouva pro výkon přenesené působnosti Městské policie Třeboň na
územi městyse Ledenice byla vypov ězena Městem Třeboň k datu 31 3 '201I '

ad 14) Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Zvánovec byl prodlouŽen termín dokončení
stavby ,,Kanalizace a Čov Zbotov" do 31' t2.2O11 a schváleny finančníprostředky na
úhradu vícepracíve výši 230.836,- Kč vč. DPH, ke kterym došlo na základě poŽadavku

SZDC.

ad 15) Na základě výběrového Íízenina dodavatele stavby,,Stavební úpravy objektu č.71
Ledenice" (U KIálů) schválilo zastupitelstvo smlouvu o dílo s vybranou firmou
David Borovka, Ledenice.

ad 16) S finnou Stavitelství Matourek, s.r.o. zastupitelstvo městyse Ledenice schválilo
uzavŤení dodatků ke smlouvám o dílo:
na opÍavu povrchu Mysletínské ulice vč. čištěníodvodňovacích příkopůpo
přívalových deštíchv 0612008
- na stavební úpravy vodovodu akanalizace v Mysletínské ulici

-

K těmto dodatkům přeloŽila firma Stavitelství Matourek poloŽkový rozpočet víceprací
a

celkovou rekapitulaci fakturace k datu 30.4.20tI.

ad 1 7) Maj etkopr ávni záležitostí:
a)

Exekutorský úřad Klatovy zaslal městysu Ledenice dne I2.5.20lloznámení o skonČení
exekuce proti povinnému Václavu Houskovi - předmětem exekuce byl pozemek parc.
č.KN 154711 (zahrada) v k.ú. Ledenice. K vypoÍádáni exekučníchnároků a k výkupu
uvedeného pozemku přijalo zastupitelstvo na svém zasedání usnesení č. 81 dne
30.3.2011 a toto usnesení zastupitelstvo dne 18.5.2011 zrušilo s tím, Že ke dni 6.4.201l
došlo ke skončení exekuce vymoŽením pohledávky.

b)

Zastupitelstvo schválilo žádost p'Václava Mojhy o prodej částípozemků v k.ú. Zaliny
pu.". č. 6|3ll a613l13 o celkové výměře cca 140 m2

c)

Zastupitelstvo schválilo Žádost paní Jany Jarešovéo prodej části pozemku parc. č. PK
1630lI v k.ú. Zborov o výměře cca 300 m2 v okolí rekreačníchaty č.evidenční114 na
st. parcele č. 142. Prodej se bude týkat pouze části pozemku na jižnístraně objektu
rekreačníchaty evidenčníčíslo114 a zaměření oddělované části pozemku odsouhlasí
člen osadního výboru Zborov a vlastník sousední chaty na st. pozemku 227 v k.ú. Zborov.

d)

Zastupitelstvo zamítlo Žádostp. Pavla Poura o prodej částípozemku v k.ú. Zborov parc.
č,.252IlIo výměře cca l42 m2 s přihlédnutím k zamitavému stanovisku osadního výborr-r
Zborov - na pozemku se nachází veŤejnákanaltzace a část pozemku sloužíjako příjezd
k obecní studni'

e)

Zastupitelstvo zamítlo žádostp. Jana Musila o prodej části pozemku parc. č.2254lI v k.ú.
Zborov (ohrazeníčko) o výměře cca J0 m2. osadní qfbor ohrazeníčko upozornil, že na
poŽadované části pozemku je uloŽena veřejná kanalizace a odtokové potrubí z místního
rybníka. Komise výstavby a územního plárrování prodej nedoporučila s odkazem, Že
obecní pozemek Ize využivat jako přístupovou a příjezdovou cestu k nemovitosti č. p' 6.
Zastupitelstvo zamítlo Žádost manŽelů Jana a Marie Petrášových o prodej části pozemku
v k.rr' Ledenice parc. č. 1190 o výměře cca 30 aŽ7O m2 s přihlédnutím ke stanovisku
Komise výstavby a územního plánování, která prodej nedoporučila z důvodu plánované
směny části obecního pozemku za část sousedního pozemku Ing. Zdeňka Bláhy.

g)

(PK 547)
Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků v k.ú. Ledenice parc. č' KN 547
paní Marie Schmidtmayerové pro stavbu kana\izace a
budoucí směnné ze dne21.5.2009)

h)

Čov Zborov

(smlouva o smlouvě

!259 m2
Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků PK 1363 v k.ú. ohrazenío výměře
výměře I3]] m2
firmy Agro Hochstaffl, s.r.o. Za pozemek KN 3680/31 v k.ú. Ledenice o
jako
požárninádrŽ
Ledenice vyuŽivat
-oriys" t"denice. Pozemek PK 1363 bude městys
pro osadu Olrazení.

Diskuse: Zastupiteié před hlasováním vedli kjednotliým bodům programu

diskusi'
svůj úmysl,
Na závěr zaseďánístarosta městyse Ledenice Mgr. Miroslav Franěk oznámil
podat v příštímroce svou rezignaci na funkci starosty městyse Ledenice k datu
it.a.zoti,s tím že volba nového starosty by se mohla uskutečnit v měsíci červnu 2012'
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starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk
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, ověřovatel zápisu
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qi)Et{\Y""
'o...K;ž-_,?r7

ověřovatel

:

záptsu:

Ing. Michal Y azač

Václav

Voharčíkffi

USNESENI

z V. veřejného zaseďání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne lS.května 20II
hlasování pr o l pr otil zdržel se/celkem
číslousnesení
14t0/0/14
Usnesení č. 85
16.3.2011
za
od
městyse
období
Zastupitelstvo městyse schválilo zprávu starosty o činnosti Rady
do 1 1.5.201 1. (příloha zápisu č. 4)
Usnesení č. 86

1410/0114

rok 2010 vza\o na vědomí zprávu o ýsledku přezkoumání hospodaření

tt)t* t"

městyse

Ledenice zarck 2010 od Krajského úřadu oddělení přezkumu a metodiky hospodaření
obcí ze dne 21 '2.až22.2.20II.
2. Zastupitelstvo bere na vědomí, že z1ištěné chyby a nedostatky dle výše uvedené zprávy
nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). [$ 10 odst' 3 písm. b) zákona
č. 42012011 Sb.] a byly napraveny v termínech uvedených Ve zprávě.
(přílolra zápisu č. 5)
14t0t0n4
Usnesení č. 87
Zastupitelstvo městyse schválilo závěreóný účetměstyse Ledenice a souhlasí s celoročním
hospodařenímzarok 2010 dle ustanovení $ 17 odst. 7 zákonač,'25012000 Sb. bez výhrad.
(příloha zápisu č. 6).
14t0t0t14
Usnesení č. 88
Žástupitelstvo městys e vza|o na vědomí inforrnaci starosty o provedeném dozoru státu nad
přezktumáním hospodaření městyse Ledenice vykonaný Ministerstvem financí ČR centrální
harmonizační jednotkou pro finančníkontrolu v termínech,28.2.,7.3. až3.3.,7.3. až9.3.2011.
(příloha zaptsu ě. 7)
14t0t0114
Usnesení č. 89
Zastupitelstvo městyse schválilo
1. finančnívztahrozpočtu zŤizovate7e městyse Ledenice k rozpočtu zŠ,zuŠa trztŠ
Ledenice pro rok 2011
2. vyrovnaný rozpočet zŠ,zvŠa MŠLedenice pro rok 201 1
(příloha zápisu č. 8)
3' odpisový plánZŠ,ZlJŠaMŠLedenice pro rok 2011

14t0t0t14
Usnesení č. 90
Z"St"p't"1st"" *ě$''" p.ojednalo a schválilo využitívolné učebny v budově Základní školy
v Ledenicích pro činnost jednoho oddělení školnídružiny, jejížkapacita bude rozšířena
o 20 dětí. Ktéto změně docházi od 1.9.2011 vzhledem ke zvýšenému počtu přihlášených dětí.
Náklady na případné vybavení budou krazeny z rozpočtu městyse Ledenice jako zŤtzovatele
školy od I.9.20II. (příloha zápisu č. 9)

Usnesení č. 91

14t0t0n4

zpočtovouzměnuč.1,rozpočtováopatřenízaobdobi

březen a duben 2011 pod čísly1 až 46.
(příloha zápisu č. 10)

92

.

t5t0l0/15
Usnesení č.
-Zastupitelstvo městyse schválilo obecně závaznou vyhlášku č. l12011 o místním poplatku ze
psťr s účinnostíod I '7 .2011 dle přílohy zápisu. (příloha zápisu č. 11)

číslousnesení
hlasování pro/proti/zdržel se/celkem
Usnesení č. 93
Í5/0/0/15
Zastupitelstvo městyse schválilo obecně závaznou vyhlášku č.212011 o místnímpoplatku za
užíváníveřejného prostranství s účinnostíod 1 .7 .2011 dle přílohy zápisu. (příioha zápisu č. 12)
Usnesení č. 94
Ls/0t0/ls
poplatku
Zastupitelstvo městyse schválilo obecně závaznou vyhlášku č.3l20r 1 o místním
ze
vstupného s účinnostíod I '7 .2011 dle přílohy zápisu. (příloha zétpisu č. 13)
Llsnesení č. 95
É/0l0/15
Zastupitelstvo městyse schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4l20I1 o místnímpoplatku za
plovozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaÍízenípovolené Ministerstvem
financí s účinnostíod I.7.2011, kterou se zrušuje ozy č.112003 o místníchpoplatcích ze dne
10.r2.2003 dle přílohy zápisu. (příloha zápisu č. 14)
t5/0t0/15
Usnesení č. 96
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o společnémužívánískupinovélro vodovodu mezi
městem Borovany a městysem Ledenice dle přílohy zápisu s platností od dne schválení v obou
zastupitelstvech. (příloha zápisu č. 1 5)

t5t0l0n5
Usnesení č. 97
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy pro ýkon přenesené
působnosti městské policie Třeboň v městysu Ledenice k 31.3.2011 podanou Městem Třeboň
na základě usnesení zastupitelstva č. 1 1512011-6 ze dne 28.3.201 1. (příloha zápisu č. 15)

Él0l0l15
Usnesení č. 98
Zastupitelstvo městyse schválilo dodatek č. 1 smlouvy o dílo s ťtrmou Zvánovec a.s. v rámct
stavby ,,Kana|izace a ČoV pro osadu Zborov" s prodlouŽením termínu výstavby do 31. 12.2011
a vícepráce na základě poŽadavku sŽoc. (příloha zápisu č. l 6)
Ls/0t0t15
Usnesení č. 99
Zastupitelstvo městyse schválilo nazákladě výběrového Ťízeni uzavření smlouvy o dí1o
úpravy objektu č.p.7Ís firmou David Borovka Ledenice narealízaci stavby
',Stavební
(příloha
zápisu č. 17)
Ledenice" S cenou za dilro 4.576.922,- Kč vč. DPH.

t5t0t0t15
Usnesení č. 100
Zastupitelstvo městyse schválilo dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 012120L0 s firmou
Stavitelství Matourek S.r.o. v rámci stavby ,,Ledenice oprava povrchu Mysletínské ulice vč.
čištěníodvodňovacích příkopůpo přívalových deštích v 0612008" na vícepráce dle
předloŽeného položkového rozpočtu ve výši 1 .I44.006,- Kč vč. DPH. (příioha zápisu č. l8)
15t0/0/15
Usnesení č. 101
firmou
s
o
dílo
č.04112010
Zastupitelstvo městyse schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě
Mysletínská ulice - stavební úpravy
Stavitelství Matourek S.I.o. v rámci stavby
',Ledenice
poloŽkového rozpočtu ve výši
předloženého
vícepráce
dle
vodovodu akanalizace" na
800.669,- Kč vč. DPH. (příloha zápisu č. 19)
15t010t15
Usnesení č.102
pozemku
1547l1
č.p.
výkupu
o
č.
83
l
ze
dne
30.3.2011
Zastupitelstvo městyse zrušilo usnesení
v k.ú. Ledenice od p. Václava Housky. (příloha zápisu č' 20)

hlasování pr o l pr otil zdržel se/celkem
čísIousnesení
É/0/0/15
Usnesení č. 103
(ostatní
plocha)
a
prodej
pozemků
v
k.ú.
Zaliny
613/l
městyse
schválilo
části
Zastupitelstvo
613l13 (vodní plocha) o celkové výměře cca 74O m2 p.Václavu Mojhovi a Vlastě Mojhové za
smluvní cenu 40,- Kč/m2 s tínr, že náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.
(příloha zápisu č. 21)
t3t0t2t15
Usnesení č. 104
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej části pozemku PK 163011 v k.ťl. Zborov u rekreační
chaty evidenčníčís.1I4 ato pouze část na jiŽní straně objektu směrem ke zborovskému potoku
paní Janě Jarešové za cenl 4O,- Kčlm2 s podmínkou, Že ke geodetickému zaměření prodávané
části pozemku bude ptizván zástupce městyse _ osadního výboru Zbotov a vlastníci sousední
chaty na st.pozemku č.227 . Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.
(příloha zápisu č.22)
0/15/0tLs
Usnesení č. 105
Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej částípozemku v k.ú. Zborov parc. č. 252rll
o výměře cca 742 m' pa''u Pavlu Pourovi na základě stanovisek osadního ýboru Zborov
a Komise výstavby a územního plánování. (příloha zápisu č.23)

0lrcluÉ
Usnesení č. 106
Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej části pozemku 225411 o výměře cca 70 m'
v ohrazeníčku, k.ú. Zborov panu Janu Musilovi. Zastupitelstvo doporučuje vydat Žadatelt
souhlas s provedením a užívánim zpevněné plochy na uvedené části pozemku na vlastní
náklady žadatele. (příloha zápisu ě.24)
0lt5l0/É
Usnesení č. 107
Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej části pozemku parc.č. ll90 (trvalý travní porost) o
výměře cca 30 až 70 m2 manže\ůmJanu a Marii Petrášovým na základě stanoviska Komise
výstavby a územního plánování. (příloha zápisu č.25)
Lst0t0tts
[Jsnesení č. 108
Zastupitelstvo městyse schválilo směnu pozemků V k.q. Zborov:
KN 547 (PK 547) trvalý travní porost o výměře 899 m2 ve vlastnictví městyse Ledenice za
KN 1150 (PK 1164) orná půda o ýměře 899 m' ve vlastnictví Marie Schmidtmayerové na
základě smlouvy o budoucí smlouvě směnné ze dne 27 .5.2009 . (příloha zápisu č. 26)

t4t0tut5
[Jsnesení č. 109
Zastupitelstvo městyse schválilo směnu pozemků:
KN 3680/31 (vodní plocha) o výměře l37] m2 v k.ú. Ledenice ve vlastnictví městyse Lederrice
zaPK 1363 (vodní plocha) o výměře 1259 m2 v k.ú. ohrazení ve vlastnictví Agro Hochstaffl
s.r.o. bez doplatku za rozdil v cenách pozemků stanovených znaleckým po-sudkem č. 4563034111. (příloha zápisu č.27)
starosta městyse Mgr' Miroslav Franěk
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