Zápis

ze Y II. veřej nóho zase ďání Zastupitel stva mě sty s e L edeni ce
konaného dne 2I.září 20II
Přítomno : 13 členůzastupitelstva, viz. prezenční listina
Program:
1. Zahájení a schválení programu zasedáni
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse ze dne22.června20II
4. Zpráva starosty městyse Ledenice o činnosti Rady městyse za období od 1 .6.20II
do 7.9.201I
5. Rozpočtová změna č,. 3 za období červenec a srpen 201 1
6. Návrh napořízeníuzemnístudie ,,ZástavbaRD Zaliny' Ledenice" v souladu se zákonem
ě. 18312006 Sb' o územním plánování a stavebním řádu
1. Rekonstrukce úpravny vody spoleěného vodovodu Borovany _ Ledenice, finančnípodíl
z tozpoětu městyse Ledenice
8. Návrh nazačleněníměstyse Ledenice do sdružení Sdruženélesy Ledenice - Borovany
od 1.1.2012
9. Návrh na přijetí materiálního daru (dvě fotbalové branky Junio9 do majetku městyse
Ledenice nazékladě darovací smlouvy od okresního sdruženíCSTV v okrese J.Hradec
IO' Žádost Československéobce legionářské _ jednoty Valtice o ťrnančníspoluúčastměstyse
Ledenice na dotaci ,'LEGIE I00 2014-2020" k rekonstrukci hřbitova - výstavby památníku
československým občanůmpohřbených v UŽhorodě
(čs1. legionai Štepan Čabela zLedentc *1896 Ť1920)
II. Žádost Softbalového klubu Žraloci Ledenice o dofinancování projektu na ýstavbl zázemí
pro softbalový klub ve sportovním areálu Ledenice
1 2. Maj etkoprávní zá|ežitostiz
a'1ŽaaoitKvětoslarry Kanděrové o prodej pozemků parc.č' KN 443215 o ýměře 181 m2
a parc.č.KN 442911o ýměře 9I m2 v k.ú. Ledenice
b) Žádost Josefa Kes1a o prodej části pozemku parc. č. KN 368316 v k.ú. Ledenice
o ýměře cca 30 -2 _ Buděiovická ulice
ý Žádostladislava Jindry o prodej části pozemku parc. č.KN 465In v k.ú. Ledenice
o výměře cca 30 m2 -náměstí před restaurací č.p.289

ad 1) Zasedáni zahájil starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Členovézastupitelstva schválili
program jednání VII. zasedánir.20II, který by.ldoplněn o bod:
I| Žáďost Softbalového klubu Žraloci Ledenice o dofinancování projektu na výstavbu
zézemípro softbaloý klub ve sportovním areálu Ledenice
ad 2) ověřovateli zápisu byli jmenováni : PharmDr. Hana Doleželová, JanČižek.
ad 3) Kontrolu plnění usnesení ZM ze dne 22.6.201 1 provedl Ing.Yazaě - místostarosta.

ad 4) Starosta městyse podal členůmzastupitelstva informace o důležiýchrozhodnutích Rady
městyse za období od I.6.20II do 1 .9 '2O1 1 a také o stavbách, které v současnédobě na
uzemi městyse probíhaj í.
z Rady:
schválení:
, zápisu do kroniky městyse zarok 2010 provedený kronikařem Mgr. Jiřím Cukrem
l uzavŤent smlouvy na zajištěnífinančníchprostřeáků na plavecký ýcvik žákůZŠ
. dopravně uzemní studie lokality ,,Za školou" s veřejným projednáním
. finančníchpříspěvki zrozpočtu městyse Ledenice na základě podaných žádosti
spolků a neziskoých organizací na II. pololetí r.2011
. návrhu tématického zaměŤení ledenického kalendáře na r - 2012

Starosta Mgr. M. Franěk a místostarosta Ing. M.Yazač seznámili členy zastupitelstva
s pruběhem ýstavby:
. nového mostu v ul. Dr. Stejskala' kde pravidelně probíhajíkontrolní dny jednou
za ětr:rráct dní, vŽdy ve středu. Stavba probíhá podle harmonogramu prací - most
by měl byt pro veškerou dopravu zprůjezďněn koncem letošníhoroku' kdy bude
po dobu zimnich měsícůna stavbě mostu technologická přestávka a v jarních
měsících budou prováděny dokoněovacípráce a kolaudace celé stavby.
. kana|izace a Čoy zborov , kde pravidelně probíhajíkontrolní dny jednou za
čtrnáct dní, vždy v pátek. Na stavbě kanalizace a Čov probíhají dokončovací
terénní úpraly a nové povrchy místních komunikací. Dle harmonogramu prací je
tato stavta v předstihu. Po zkušebnímprovo'u ČoV se začnou připojovat na
kana|izaění řad rodinné domy.
. průzkumného vrtu na pitnou vodu - pokud lyhoví normám kontrolní odběry
vody, stane se vrt záložním vrtem s napojením na vodovodní síť,která zásobuje
pitnou vodou všechny ob1vatele čtyř osad městyse Ledenice. Stavba vrtu musí byt
po dokončeni prací oplocena a zabezpečena.
. byla dokončena oprava místníkomunikace F.Sládka a oprava části komunikace
k RůŽovu
V roce 2011 investoval městys Ledenice převážnou část svého rozpočtu na
financování vodohospodářského maj etku :
- v Mysletínské ulici noý vodovodní a kanalizačníŤad
- ve Zborově na ýstavbu nové kanalizace a čistímyodpadních vod
- ve Zborově na ýstavbu průzkumného vrtu na pitnou vodu
- v Borovanech na finančnípodílměstyse Ledenice do technologie úpravny vody

Členovézastupitelstva byli informováni starostou o dosud ner,yřešeném majetkoprávním
vypořádání s TJ Sokol Ledenice. Nepodařilo s TJ Sokol uzavŤít kupní smlouvu na odkup Yz
budor,y sokolovny vč. pozemků a TJ Sokol v současnédobě žáďá městys Ledenice o
poskytnutí finančníchprostředků na úhradu spotřebovaných energií v budově sokolovny,
protože dle sdělení starostky Jany Votrubové nemá TJ Sokol Ledenice na jejich úhradu
dostatek finančníchprostředků.

Starosta městyse se také zmínil o návrhu Ing. Poláčka - správce farnosti o problematice
v oblasti pohřebnictví. Všeobecně se zvětšuje zájem veřejnosti o levnější pohřby zýména
z ekonomických důvodů.Je tŤeba zváŽit moŽnost stavebně upravit a přizpůsobit vnitřní
prostory obřadní síně na hřbitově v Ledenicích tak, aby v této síni mohly probíhat smuteční
obřady s pohřbíváním do hrobu na místnímhřbitově a také smutečníobřady s možností
následného odvozu zemřelého do krematoria. Církevnísmutečníobřady budou samozřejmě
nadále možnév prostorách kostela v Ledenicích.

Letošní ledenické sportovní úspěchy komentovali jejich protagonisté a trenéři:

I

Za hasičskédružstvo žen - Mgr. Vladislav Šesták: hasičkám se podařilo probojovat
všemi postupovými soutěŽemi až na mistrovství ČR v požárním sportu dobrovolných a
profesionálních hasičův srpnu 2011 v ostravě. V konkurenci nejlepšíchdruŽstev
zlý-ti krajů republiky zvítězily a staly se Mistryněmi republiky vpožárním sportu
dobrovo lných hasičů.Č lenka ledenického družstva žen Lenka Tomandlov á zv ítězila též
mezi jednótlivci v běhu na 100 m s překážkam i a ziskalatitul Mistrync ČR.

.

Za lodní modeláŤe _ p.

Jiří HinterhóIz:

_ zvitězil Tomáš Franěk a získal
titul Mistra ČR. Vjuniorské seriálové soutěži lodních modelářů uspěli zaLedenice
Lukáš Cajkář, kte4i získal stříbro v celkovém hodnocení seriálu ČR a Jakub Bodžžr,
kteý r,yboj oval zlato v páté juniorské soutěži. oba junioři získali postupová místa na
v Žákovském seriálu Mistrovství lodních modelářů

Mistrovství Evropy v r.2012.
ZamimoŤádné úspěchy starosta i zastupitelé soutěžícíma jejich vedoucím děkují a blahopřejí.

$

ad

Za období červenec a srpen schválili zastupitelé rozpočtovou změnu č. 3' tozpočtová
opatření pro čísly66 až 80. Změny rozpočtu jsou na straně příjmů i ýdajů - viz.

při1oŽený soupis.

ad

Starosta předložil zastupitelům návrh tlzemní studie pro zástavbu rodinnými domy v části

katastrálního územíZaliny. Zastupitelé schválili poŤízeníuzemni studie snázvem
,,Zástavba RD Zaliny, Ledenice", která bude zpracována v souladu Se zákonem
ě. 18312006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů.

ad 7) Rekonstrukce úpravny pitné vody ve společném vodohospodářském majetku města
Borovany a městyse Ledenice si ryžádá celkové náklady I1.868.326,- Kč' z toho podíl
Borovan je 2l3, Ledenic Il3 - rozďělený do dvou splátek. Městys Ledenice uhradil

ze svého podílu v r. 2010 částku ]83.566,- Kč a zar.2011 uhradí zbyvqíci část ve výši
2.687.]]6,- Kě.

ad

8)

Clenové zastupitelstva městyse Ledenice projednávali návrh na začleněníměstyse
Ledenice do sdruŽení Sdružené lesy Ledenice - Borovany od 1.I.20I2. Na veřejné
zasedéní zastupitelstva byl starostou městyse pozván Ing. Jan Jiráček _ současný lesní
hospodář městyse Ledenice, aby objasnil členůmzastupitelstva všechny
pozitivní i negativní dopady, které budou pro městys z členstvíve sdruŽení lyplyvat.
Sdruženíbylo založeno vr. 1997, vsoučasnédobě obhospodařuje převážně lesy
soukromé a funkci lesního hospodáře lykonává Ing. Krčál. Městys Ledenice vlastní na
svých katastrech cca 150 ha lesních pozemků. Největšíkomplex obecních lesů se
nachiní v k.ú. Zborov. obce a města mohou do sdruženíjako členovévstupovat až od r.
2009. Také město Borovany mázájem o členstvívtomto sdruŽení. Ing. Jiráček objasnil
zastupitelům princip finančníhohospodaření v lesích v rámci sdruŽení - rozbor nákladů
a výnosů z lesnické činnosti. Hospodaření se řídíplatným lesním hospodářským
plánem (těžba, zalesňování výěžených ploch, ošetřování porostů atd.). Je třeba počítat

náklady na opravu lesních cest po těžbě dřeva. Pokud se městys Ledenice stane členem
sdružení musí mít společně se sdružením stejného lesního hospodáře. Do této funkce byl
Ing. Jiráčkem navržen Bc. Jan Křešnička, kteý má pro tuto práci potřebnou licenci
a odbornou kvalifikaci. Výhodou členstvíje snazšíspolečný prodej výěženéhodřeva kontrola fakturace bude formou ýkupních lístků,také společný nákup materiálu např.
sazenic, postřiků a vneposlední řadě informačnílyhody. RovněŽ o možnosti ziskávání
státních dotací na hospodaření v lesích se bude starat společný lesní hospodář.
s

ad

9)

V rámci projektu ,,Bezpeěné branky" jehoŽ iniciátorem je okresní sdruženíČsrv
v okrese Jindřichův Hradec a jehož partnery je Jč. l<raj a Jademá elektrárna Temelín
obdržítaké městys Ledenice 2 kusy certifikovaných fotbalových branek o rozměrech
5x2 metry r,yrobené z lehkých pevných materiálů, které díky zesíleným patkám
nedovolují snadné převrácení a tím je sníženoriziko možnéhozranění. Zastupitelé
schválili přijetí materiálního daru s tím, že bude s dárcem uzavŤena darovací smlouva.

ad 10) od Československéobce Legionářské - jednotyValtice obdržel dne12.9.2011 starosta
městyse Ledenice písemnou žádost o poskýnutí f,rnančního příspěvku ve ýši 5.000'Kě jako spoluúěast na financování dotace k rekonstrukci památníku československých
legionářů pohřbených na posádkovém hřbitově v UŽhorodě při příležitosti 100. ýročí
vzniku československých legií. Projekt má nénev,,LEGIE I00 2014-2020". Výstavba
památníku by měla býhrazena z prostředky určených Ministerstvem obrany na váleěné
hroby v zahran\ěi. Finančnípříspěvek městyse Ledenice bude zúčtovatelný jako forma
spoluúčasti na dotaci ze státního rozpočtu na tuto akci.

ad 11) Členka zastupitelstva RNDr.Hana Korčáková' CSc. seznán1la zastupitele se záměrem
Softbalového klubu Žraloci Ledenice' požádat Ministerstvo školství, mládeže
a těloqýcho\ry o poskýnutí dotace v r. 2012 na výstavbu šaten s WC, sprchami
a dalšímzézemímpro softbaloý klub ve sportovním areálu v Ledenicích
na pozemku městyse Ledenice, kteý si k tomuto účelusoftbaloqý klub bezúplatně
pronajal. Vzhledem k tomu' že maximální ýše dotace můžeěinit 3 miliony korun,
žádá softbaloý klub Ledenice o záruku městyse Ledenice na dofinancování zbytqící
částky do výše projektu, kteý činí3.600.000,- Kč, tj. o ó00.000,- Kč vč. DPH'
v případě, že bude dotace poskytnuta. Ceská softbalová asociace doporučila tento
investičníprogram pro rok 2012 jako ě. I mezi projekty. Pokud by žádost o dotaci
nebyla MŠMTschválena' bude možnétuto poloŽku zrozpočtu městyse na r.2012
r,yřadit.

ad 7) Maj etkopr ávní zá|ežitosti:
Městys Ledenice projednával žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví městyse Ledenice:
Paní Květoslavy Kanděrové o prodej v k.ú. Ledenice parc. č. KN 443215 o výměře 181
m2 a KN 4429lI o r,ýměře 9I m2.Komise ýstavby aízemníhoplánování prodej
doporučila. Prodej pozemků byl projednán následně také v komisi Životního prostředí
a lesního hospodářství, která nedoporučila prodej pozemku parc. č. 443215 z důvodu, Že
tento pozemek tvoří remízek se vzrostlými stromy. Navíc je v prudkém z1omu stávající
komunikace a m:ůžebý obcí vbudoucnosti rryužit na rozšířenícesty a související
křižovatky cest.
b) Pana Josefa Kesla o prodej části pozemku parc. č. KN 368316 v k.ú. Ledenice v ulici
Budějovická o ýměře cca 30 m2. Komise výstavby a uzemního plánování prodej
doporučila s tím, že mtňe bý prodána pouze část vyznaěená na s'nímku zmapy zeleně
d. v linii stávajícího oplocení. Vzhledem k tomu, že byla Íirmou Čpvar potvrzena na
tomto pozemku existence kanalizaění sítě, schválili zastupitelé prodej části obecního
pozemku Se zápisem věcného břemene na uloženístávající kana|izace.
c) Pana Ladislava Jindry o prodej části pozemku parc. č. KN 465IlI v k.ú. Ledenice na
náměstí v Ledenicích, kde je umístěnapŤedzabrádka před soukromou restaurací č.p. 289
ve vlastnictví žadatele. Prodej části pozemku o ýměře cca 20 m2 byl zastupitelstvem

a)

schválen.
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starosta městyse

ověřovatel zápisu : PharmDr. Hana Dole Želov á.
d>-

ověřovatel zápisu
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USNESBNÍ

Ze VII. veřejného zaseďání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 2l.záÍí 201r

hlasování prol proti/ zdržel se/celkem
číslousneseni
t3t0/0t13
Usnesení č.126
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu starosty městyse o činnosti Rady městyse za
období od 1 .6.201 I do 7 .9.201 1 . (příloha č. 4)
13t0t0t13
Usnesení č.127
2017,
a
Srpen
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtovou změnu č. 3 za období červenec
(příloha zápisu č. 5)
rozpočtová opatření pod ěísly 66 až80.
131010113
Usnesení č.128
Ledenice"
dle
Zastupitelstvo městyse schválilo pořizení studie ,,Zástavba RD Zaliny,
$ 6 odst.
5 písm. 0 a $ 30 odst. 2 zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve
(příloha zápisu č. 6)
zněni pozděj šíchpředpi sů.

13t0/0/13
Usnesení č.l29
Zastupitelstvo městyse schválilo úhradu finančního podílu městyse Ledenice za rok 207I na
,,Rekonstrukci technologie úpravny vody" ve společnémvodohospodářském majetku města
Borovany a městyse Ledenice ve qiši 2.687.7]6,- Kč zrozpočtu městyse Ledenice.
(příloha zapisu č.7)

t0t0t3t13
Usnesení č. 130
Zastupitelstvo městyse schválilo členstvíměstyse Ledenice ve sdružení,'Sdružené lesy
Ledenice - Borovany" od 1 .I.2012.

12l0l1l13
Usnesení č. 131
městyse
hospodáře
lesního
Zastupitelstvo městyse schválilo od 1.1'2012 do funkce odbomého
Ledenice Bc. Jana Křešničku.
13t0t0113
Usnesení č.132
Junior
branek
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí materiálniho ďaru 2 ks fotbaloých
vcelkové hodnotě 45.600,- Kč oďokresního sdruženíČsrv Jindřichův Hradec do majetku
(příloha zápisu č. 8)
městyse Ledenice v rámci projektu ,,Bezpečná branka".

Í3l0l0l13
Usnesení č. 133
Z"st"pite'st.. městyse schválilo poskytnutí finančníhodaru ve výši 5.000,- Kč vč. DPH
Československéobci legionářské Praha zrozpoětu městyse Ledenice v rámci projektu ,'LEGIE
100 2OI4-202O" k rekonstrukci hřbitova na výstavbu centrálního památníku čs. občanům
pohřbených na vojenském posádkovém hřbitově v Užhorodě. Na tomto hřbitově má hrob také
československý legionář *28.10.1896 Ť1920
Štcpa''ČábeIa zLedenic
(příloha zápisu č.9)
L3/010/13
Usnesení č,134
Zastupitelstvo městyse schválilo úěast někteých členůzastupitelstva a kronikáře městyse na
setkání členůČeskoslovenskéobce legionářské v UŽhorodě na zákIadě pozvání ve dnech 1.10.
- 5.10.201 1 s tím, že městys Ledenice uhradí nríklady za dopravu.

hlasování pro lprotilzdržel se/celkem

číslousnesení

12t0t1t13
Usnesení č. 135
Zastupitelstvo městyse schválilo doťtnancování projektu na stavbu zéuemí softbalového oďdílu
Zraloci Ledenice Vroce 2012v max. ýši 600 tis. Kč vč. DPH na části pozemku městyse
Ledenice parc.č. 384514 ve sportovním areálu v k.ú. Ledenice zatěchto podmínek:
. na tuto stavbu buďe žaďateli softbalovému oddílu Žraloci Ledenice poskýnuta dotace
z Ministerstva školstvíve ýši 3 mil. Kě,
o softbalorry oddíl Žraloci uzavŤe s městysem Ledenice smlouvu o smlouvě budoucí
o bezúplatném převodu qýše uvedené stavby do majetku městyse Ledenice nejpozději
(příloha zápisu č. 10)
do 10-ti let od kolaudace stavby.
13/0t0t13
Usnesení č. 136
(trvalý
pozemku
parc.č.
91
m
travní
prodej
4429/I
o
výměře
Zastupitelstvo městyse schválilo
porost) v k.ú. Ledenice paní Květoslavě Kanděrové za smluvní cenu 15'- Kě/m
(příloha zápisu č. 11)
0t13t0t13
Usnesení č.137
Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej pozemku parc.č. 443215 o výměře l 8l m' (ostatní
plocha) v k.ú. Ledenice paní Květoslavě Kanděrové v souladu se stanoviskem Komise
(příloha zápisu č. 12)
Životního prostředí a lesního hospodářství.
t3t0t0/13
Usnesení č. 138
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej části pozemku parc.č. KN 3683/6 o výměře cca25 m
(ostatní plocha) v k.ú' Ledenice barevně vyznačenou na přiloŽeném snímku z mapy panu
Josefu Keslovi za smluvní cenu 60,- Kělm2 s těmito podmínkami:
. na části prodávaného pozemku bude zapsáno věcné břemeno na uloženéstávající
kanalizaění vedení, které je ve vlastnictví městyse Ledenice,
o oplocení prodávané části ýše uvedeného pozemku s věcným břemenem bude možné
pouze lehce demontovatelné pro případ nutnosti opÍavy kanalizačníhovedení,
. kupujíci zqistí vlastním nákladem oddělení prodávané části pozemku geometrickým
(příloha zápistt č. 13)
p1ánem

t3/0t0t13
Usnesení č. 139
parc.č.
pozemku
prodeji
části
Zastupitelstvo městyse zrušilo usnesení č. I27 ze dne 4.10.2000 o
(příloha zápisu ě. 14)
465In v k.ú. Ledenice.
t4t0t0t14
Usnesení č. 140
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej části pozemku parc.č. 465IlI o výměře cca 30 m
(ostatní plocha) v k.ú. Ledenice manželům Ladislavu Jindrovi a Haně Jindrové za smluvní cenu
300,- Kč/mz napŤedzahrádku restaurace ,,IJ Saláta". Kupujícízajisti vlastním nákladem
vyhotovení geometrického plánu na oddělení prodávané části pozemku. , (přílohazápisu č. 15)
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starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel zétpisu: PharmDr. Hana Doleželová

ověřovatel zápisu
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