Zápis

z X. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dnc 25.dubna 20l2
Přítomno : l3 členůzastupitclstva od bodu programu l4b) přítomno 14 členůZM_
viz' prezenčrrí listirra
Programl
Zahájení a schváleni programu zascdání
2. Jmenování ověřoYatclů ápisu
3. Kontrola plnění usrlcsení Zastupitelstva měslyse Ze duc 15'2.20]2
4' ZpIá\'a starosty o činnosti Rady něstyse Za období od 29.2'20l2 do 28'3 '20]2
5' Zpráva Krajského úřadu - odděleni přezkumu a metodiky hospodďcní obci
o Úsledku přczkoumáni hospodaření městyse Ledcnice za rok 20] l
ó. Závěrečný účetměstysc Ledenicc za rok 20l 1
7' Rozpočct ZŠ'ZUŠa MŠLedcnice na rok 2012
8. Zádost ředitele ZS' ZUS a MS Ledcnice o udčlenívýjinrky z počtu dčtí
vc třídách MŠpro školní rok 20l212013
9. Návrh na vyřazení majotku městyse Ledenice
l0. Zápis z Kontrolníbo výboru 7astupite]stva ze dnc 19.4.2012
l l. Finančnípříspěr,'ky z rozpočtu městyse pro rok 2012
l2. Zadání výběrovóho řízení na zpracovatele nového úzcmního plánu mčstyse Lcdenice
13. Návrh na sclrválení Zastavovací studie s názvcm ..Zl'V Ledenjce
lokalita Za Školou"

l'

l.1.

'

Majctkoprávní záležitosti

a) V}'kup ideální po]oviny sokolovl1y \'čctně přilehlých pozemků od TJ sokol
v k.ú. Ledenice
b) Směna pozcnrku městyse Ledenice parc'č. 3680/31 o výměřc 1371 m) za
pozemliy firmy Ágro l{ochstaffl s.r.o. parc. č. j77l!4. jo8/2 - 345/1,162514

]q72 ] 7 Ú celkovc měie tU4q m vic v k.ú' l cdenicc pro str\ bu ..l cdcnice retenčni nádrž řlradský"
c) smčna částípozcnrků něstyse Ledcnice parc.č. 345/1 a 344/5 o celkové
v'r méře 357 m' za části pozemků Pavla Jindry parc.č. j52l2 a 352^ o celkové
v]měie 357 m' vse V k.ú. Ledenice pro stavbu ,,Lcdenice - retenčni nádrŽ l lrarlský''
s věcným biemencnr přísttrptr a příjez<1u pro městys Ledcnice na pozenrku parc.č. 352/1
vj
kup polemků pi,rc'Č' :75]6 o v}imčře l8 m2' j45l3 o výměře 15 m2 a části pozcmku
d)
parc.č' j44l2 o rýměřc 7 m' v k'Ír.Ledenice od vlastníkůJoscfa a KYčty Jančarových
pro stavbu .,Ledelicc reteÍčninádrž Hradský"
e) Vj.kup pozemku parc.č' 352/9 o výmčře 20 m2 v k.ú. l,cdenice od vlast]líků Blanky
_ retenčIrínádž Hradsk;t"
tlruškové a Marie Poustkové pro staYbu
'.Ledenice
15. Výsledek výbčrového Ťízcnína dodavatele stavby
ulice vodor'od
'.Lcdenice Sokolská
a kanalizacc"
4!L!) zasedfuí zahájil staÍosta městyse Mgr. Miros]av Franék' ČIenore zastupitclstva schváli]i
a

program jednání X. zascdání. který
výběrového řízenína dodavatelc stavby

dop]něn o bod č. 15) výsledek
Sokolská ulice voclovod a
',Ledenice -

b!'l

kanalizacc"
3!_) ověřor'ateli zápisu bylijmenováni : RNl)r. Hana Korčríková CSc.- Mgr. Vledislav Šcsták
4!Ll) Kontrolu plnění usnesení ZM ze dne 15.2'20l2 provedl Ing. Michal vazač místostarosla
4!1!}Ve zprávě o činnosli Rady městysc inlbrmoval slaÍosta Mgr. M.Franěk členy
zastupitelstva o ťealizaci akcí: - přestavba domu..U KťáIů*
- instalaci nových hemích prvků na dětském'hlišti v ohŤazcní
- výstavba školnízahrady pro výuku Žáků ZS
- telénni úplavy u mostu a příprava na slavnostni otevřenÍ mostu
- příprava plochy na kompostámu opakováná žádost o dotaci
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Připraluje se

:

- projekt na

kanalizaci v ul. 5.kvčtna

- nor j pa:pon komunilaci
- .tLrtlie na hri.tě rc Zbortrr ě

Rada něstyse mimo jiné:
- projednala za účastistarosty města Boro\'any záležitost pielozděloválí místníchpop]atků
za odpady na skládce RůŽov
- doporučila opakovaně schválit výkup % sokolovrry a přilehlých pozemků
- schválila příspčvck na babybox pro odložcnó dčti
- vzala na vědomi sdělení o neúspěšnéžádosti o dotaci na zateplení a výmčnu oken hasičské
zbrojnice v Ledenicích
- schvá]i]a zakoupení tažíéhorozmetadla T 130 pro ú&žbumčstyse
- schváli1a zápis do kroniky něstyse za rok 201 1
- schváli]a nabídku GE Moncy bank na zřízcni mobilni bankovní pobočky v Lcdenicích
starosta městyse seznámi] členy zastupitelstva:
- s písemným upozoměíínpracovníků účtámyměstyse na Zákonné změny v účetnictví'které
souvisí s usneseníni zastupitelstva o majetkoprávních záleŽitostech
- s aktuálními statistjckými a ckonomickými údaji týkajícíse Domu s pečovatelskou sluŽbou
v l.edenicích

Zprávu o ekonomických výs]edcích a.s. Růžovza rok 2011 přcdncsl zastupitelům František
Jelínek člen představenslva a.s. Růžov.Zpráva obsahujc údaje o ročnímzisku akciové
společnosti' výplatě dividend, přírustcích majetku za r. 20]1. zák]adním kapitá]u, zůstatku
k31.12'2011, sta\'Ll bankovní re7eÍvy. místníchpoplatcích a konlrolní činnosti' Zpláva je
přílohou tohoto zápisu' Za městys Ledenice se zúčast1l valné hromady a's' Růžovdne
2'1.4.2011 Ing' Václav Zaiml č]en Dozorčírady.
v současnédobě je převáŽná část územískládky konunálniho odpadu v katastrálním úzen
I-edenice. objem uloženéhoodpadu v polovnání s předchozími řoky stále klesá a tudíž
výslcdck finančníchpříimů z popIatků.ie ncjistý.

ad

5)

Závěrečný přezkun hospodďení měs1yse Ledenice za ka]cndářní rok 2011 provedl
Krajský úřad Jč' kraj. odbor ekonomický' oddč]cnípřczkumu a metodiky na radnici
v Lcdenicích ve dncch 20. až 21' unofa 2012' Zastupite]é vzali zprávu o piezkunu
hospodďení na vědomí s tím' že písemná in1_olmace o plnění piijatých opatření bude

podána piezkoumávajícín1u orgá1u do 31.5'2012.

4!_'!) Členovézastupitelstva schválili závěrečný účetměstyse Ledenice za rok 201 1 na základě
výsledku přezkumu bez výhrad dle ust' s 17 odst' 7 zákona č. 250/2000 sb. ZávěIečný
účetměstyse Ledenice za r. 201

3c-f)

1

je pií]ohou tohoto zápisu'

Účet1]í z'Š,zvŠa MŠLede.njce zplacovala a předloŽjla Zastupitelstvu ke schválení
vyrovnaný rozpočet Zs' Z\]s a MS Ledenice pro r' 2012 a lozpočet neinvestičních
výdajů (dohce od slátu) na 2012' Předpokládané vyrovlrané výnosy a náklady
z rozpočtu městyse na provoz ZS' ZUS a MS Ledenice v r.2012.jsou ve výši 3.882 tis'
Kč. Vyrovnaný rozpočet neinvcstiČnlch rrydajů ZŠ.ZUŠa MŠLedenice v r. 2012 činí
13'357 tis' Kč.

r

gd-D Ředitel ZŠ,Zt]Ša MŠLedenice Mgr. Josef Cukr

poŽádal Zastupitelstvo městyse
o uděleni výjimky z počtu dětí \e třIdách MŠLedťnice, kteq' jť stanoven s 2 odsl. 2
vyhlášky č' l4l2005 Sb'' o předškolním vzdělávání. Zastupitelé odsouhlasili narýšení
počtu dětí ve třech třídách Mateřské školy pro ško]ní rok 20]2/2013 na colkový počet
R0 dětí
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ad 9)
Zastupitelstvu by] předložen Návrh na vyřa7cní maictku městyse z inventarizace zpracovaný ke
dnj 17''l'2012' který byl schválen a je uveden v příloze Zápisu. vyřazovaný majetek.je dle
servisních protokolů opotřebovaný a dalšíopravy a seNis tohoto majetku by byl neefektivní a
ekonomicky nerentabi lni.
4d_.]!!)

'
.
.
.

Kontro]ní výbol plovedl dne 19.4'2012 tyto kontro]y:
kontrola dosud neplněných usncscní Rady a zastupitelstva nčstyse Lcdenjcc zpětně
za rok 2009' 20l0 a 20l1 uvedených v zápisech z předchozích kontrol
plnění usnesení Rady městyse za období od l2. l0.201 1 do 28.3.2012
plnění usnesení Zastupitelstva městyse Za období 14'12.2011a'15.2.2'01'2
veřejnosprávní kontrola piíspěvkťl poskytnutých z lozpočtu městysc l-edenice v rocc 201 ]'
které neby]y k datu poslední kontroly tj. 4.10.201 1 příjemci l}'tičtovány. Zprávu o
proÝedených kontro]ách přečetla zastupitelům předsedkyně Kontro]ního výboru RNDr.
Hana Kolčáková CSc. Zápis Z kontrolního výboru je piílohou zápisu Zastupitelstva'

3lLL!)

Zastupitelstvo mčstysc plojednávalo žádosti SDII l-cdeoicc a SI)T] ohrazcníčko
o poskytnutí 1inančníchprostředků z ťo7počtuměstyse Ledenice vr' 2012. Souhrn
poŽadovaných piíspěvků u těchto .iednotlivých žadate]ůpřesahova]a výši 50 tis' Kč'
Radou něstyse LedeÍice by]y schváleny dne 29.2'2012 piíspěvky dle piiloženého
seznatllu ve \']'ši 297'500.- Kč. Zastupite]slvem byly schváleny dne 25'4.2012

příspčvky v ceikové \"ýši 11'1'000.-

Kč. s jednotlivými příjemci

příspěvků budou

uzavřeny písemnésmlouvy o posk1.tnutí finančníchpříspčvků'

3!L!2)

Zastupitelstvo v rámci piípřavy nového územníhoplánu schválilo Zadání veiejné
zakázky včctnčprovedení ÚběIového říZenína zpacovatele nového úzenního plánu
městyse -Ledenice a pověňlo starostu zajistit podání Žádosti o dotaci na pořízení
nového UP'

ad 13) Zastupitelstvo projednávalo schvá]ení Zastavovací studie s niíZvem ZTV Ledenice,
lokalita ,.Za školou"' Tuto studii Zpřacovala projekčníLancelái A1
spol. sl'o., Č. Budějovice_ Jeií veřejné projedrrání za účastiobčanůproběh1o dne

10'4.2012 v slíle U Krá]ů. Učelem předkládanó studie jc stanovení rozvojovó konccpce
městyse l-edenice v rozsahu iešenéhoúzemí- c]osud nezastavěncm úzcnrl na
severovýchodním okraji obce.
Před projednáním zastavovací studje v zastupitelst\'u městyse byla mčstysu Ledenice
od občanůpodrína písemná nesouhlasná stanoviska s touto studií a stižnostj zciména
na dopla\rní řešenítéto lokality' starosta městyse na úvod uvedl' Že tato studie
stanowjc v dotčenénílzemíziík]adní rámec pro koordinaci ziiměrů na výstavbu
Iodinných domů se souvisejícídopravní a technickou infrastrukturou' občané,kteií
byli přítomni na zasedáni Zastupitclstva Ing' Vladirnír 1.rojan, InB.svatoslav Kod}tek'
Ing. lvana Pecková, p. Pecka st.. a pÍ' Ludmila Kubatová Pecková dostali přileŽitost
zastupitelům osobně !'vsvětlit výhrady. ktelé vznášejí proti takto Zpracované studii. Do
debaly se zapojili bývalý stalosta a místostalosta Flantišek Jelínek. i současníčlenové
zastupitelstva Ing.Josef Hronek' lng.Michal Vazač, p. Jiří lljntcrhó]z, p.V.Fabián'
Mgr. V1adislav Šesták' Na závěr debaty bylo členy zastupitelstva konstatováno, Žc
ce]é územív k.ú. Lcdenjce. ktelé řešízastavovací studie by mělo býl zastavoviáno
rodinnými domy postupně Úhledově v horizotltu 5 až 20 1et. studie by měla řešit celý
prostor před školoujako ce]ek v souladu se zákonem především z hlediska bezpečnosti
dětí' Zastavovací studjc by měla také řešit oddílnolr dešťovou a splaškovou kanalizaci-
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se zastavovací studií se seznámila na svých.jednáních dne 21.1 1.2DII' 8.2.2012
a 24'4-2012 takó Kornise výstavby a ťlzen]ního plánovríní v Ledenjcích a tato komjse
doporučila zejména:
zvážit altenativní řešení návrhu komunikace v místě RD č.p. 579
prcfcrovat v nových rozsáhlých lokalilách učených platn]im územnímplánem
k zástavbě budování oddílné kana]jzace'
požadovat pie]ožení finaÍčníanalýzy (součástíkteré bude i financování ZTv)
stářosta městyse zaiisti, aby všechny vznesené připomínkT byly odborně posouzeny.

'
-

ad 14) Zastupitelé projednávali a schválili tyo majetkoplávní záleŽitosti:
a) výkup iderilní poloviny sokolovny včetnčpři1chJých pozemků od TJ Sokol
v k.ú' Ledenice' včetně schválení Dolrody o užívánínemovitosti budovy sokolovny
b) směna částj pozenku městyse Ledenice parc.č' 3680/31 o výIněře 361 nlr Zr
pozemky Íirmy Agro l{ochstaffl s'r'o' pluc Č' ]77124, ]q8,2' ]45/2' lÓ25/4
a 2972117 o celkové měře 3 61 m2 všc v k.ú' l,cdenicc pro stavbu
'.Ledenice
rctenčnínádrŽ Hradský'' Zastupite]é odsouhlasili směnu pozemků pouze ve stejné
výrnčřc, oproti původnímu návrhu.
c) Směna částípo7cmků něstyse Lede1 ce parc.č. 345/1 a 344/5 o celkové
\iměře ]57 m' z3 casti pozemkli Pav1a Jin&y paíc'č.352/2'a 352/3 o celkové
r,1měie357m-rsevk'u. lcdcnicc pro stavbu
- Ietenčnínádž|lmdský"
''LedeDice
s věcíým biemenen přístupu a příjezdu pro městys Lcdcnicc na pozemku l)3rc'č'
35211

d) Výkup pozemků palc'č. 275ló o výměře 18 m'], 345/3 o výměře 15 m2 a části pozemku
parc.č' 3'1412 o qimčřc 7 m2 v k-ú.Ledenice od vlastr]íků.Iosefa a Květy .Iančaťových

pro stavbu .'Ledenice retenčnínádrž llradský"
e) výkup pozenrku parc.č. 352/9 o výměře 20 m2 v k.ú. Le<lenice od vlastníkůBlanky
_ letenčnínádrž Hradský"
Ílruškovéa Marie Poustkové pro stavbu
''Ledenice

výbérovém říZení na veiejnou zakázku
ulice vodovod
',Ledenice-Soko1ská
kanalizace" byla na doclavatele této sta\'by vybÍána 7e tři fiIcm firma !]URoVIA CS'
a's' Púha. Zastupitelé požadují,aby ve smlouvě o dílo byly finančně omezen]' případné
nepředpokládanó vícepláce na tuto stavbu do max. výše 80 tis' Kč.
Diskuse:
sta.osta městyse opět otevřel diskusj o nutném kácení vzrostlého kaštanu rostoucího
ve stromořadí lip tr hibitovní Zdi koste]a v Ledenicích- Několik nezávislých odbomých
posudků doporučuje kaštan pokácet i ve vegetačnídobě. Stáií stromu je cca 135 let'
Předseda Komise životníhoprostředí a lesního hospodiířství se se Závěly odborných
posudků nezlotožňuje a navrhujc strom na n1ístěještě ponechat' Pokud se městys roáodne
strom pokácet, navrhují zastupitelé doplnjt stromořadi. ktcťé.'e v.ý
kajinným
prvkem' o dvč vzrostlé lípy'

3l!.lslve
a

l

ovčřovatel zápisu

:

ovčřovatel zápisu

:

RNDI Hana Korčáková CSc

A/

USNESENI

z X. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 25.4.2012
číslousnesení
hlasování Dro/přoti/zdřžel se/cclkem
13/Ot0n3
Usnesení č. 17,l
Zastupilelstvo městyse vza]o na vědomí:
1' zpIáW starosty o či rosti Rady městyse za období od 29'2.20] 2 do 18'4'2012.
2. zprár'u člena představenstva a.s' RůžovFrantiška Jclínka o hospodďských výsledcích
Růžor'a's' za rok 2011
(příloha zápisu č' 4)
Usnesení č. l75

1.

13t0t0/t3
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání. při projednání závěrečného účtuměstyse
I-cdenice za rok 2011 vzalo na vědomí zprávu o výslcdku přezkorrmání hospodďení
městyse Ledenice za rok 201l od Krajského úřadu oddělení piezkumu a mctodiky
26. 1 0.20 12.
hospodďení obcí Ze dne 20'2. 21.2'2o 12 a 24. 1

0'

2.

Zastupitelsvo bcrc na vědomí. že za rok 20l l byly v hospodďení městyse Ledenice Zjištěny
chyby a ncdostatky. které nen'raii závažnost nedostatkťt uvedených v ustanovení s 10 odst'
3 zákona č- 420/2004 Sb., pod písmenem c), ktcré jsou uvedeny dále v člerrěnídle
předmětu přezkoumiiní (s 2 odst. 1' 2 zá&ona č' '12012004 sb-)

3.

Zasfupitelstvo pijjalo opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve ZpiáÝě
o qisleclku přezkoumání hospodďení městyse za lok 20ll dle přílohy Zápisu s tím'
Že písemná infomace o plnění piijaqÍch opatřeni bude podána do 31.5.20l2
přezkoumávajícímu orgánu.
(příloha zápisu č'5)

13/11/O/13
Usnesení č. 176
Zastupitelstvo městyse schválijo Závěrečný ÍLčetněstysc Ledcnice a souhlasí s celoročním
hospodařením za lok 2011 dle ustanovcní s 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.. bez v.Íhrad.
(příloha zápisu č. 6)

l]sncscní č. 177
13/0/0n3
Zastupitelstvo něstyse schvá]ilo dle pří1ohy zápisul
1. Finančnív7Íah rozpočtu Zřizovatele městyse Ledenice k rozpočtu Zs' ZUs a Ms
Ledenice pro r. 2012
" ZUŠ, a MŠLedenice plo r. 2012
2' Vyrovnaný rozpočet ZŠ.
( příloha Zápisu č. 7)

l78

IlsneŠeníč.
I3/0l0lI3
Městys Leder'rice jako zřizovatel ZŠ.ZUŠa MŠLedenice v souladu s $ 23 odst. 5 Ziíkona č'
561/2004 sb.. (škoiský Zákon) souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí \'e třídách Mateřské
školy Ledenice' stanovený s 2 odst' 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Souhlas s výjimkou je udě1cn
pro ško1nírok 2012/2013 takto: ].třida Z počtu 24 na počet 25
2'třída Z počtu 2'1 na počet 27
3'třída z počtu 24 na počot 28
(příloha zápisu č. 8)

čís1ousnesení

hlasování pro/proti/zdrŽel se/celkcm
t3/0/o/13

Usnesení č. l79
. Zasfupjtelstvo městyse schválilo vyřazení maictku z inventarizace městysc Ledenice dle
seznamq kterýje pří1ohorr zápisu č. 9
. Zastupjtelstvo schválilo prodej vyřMeného tla\'ního traktoru STARIET r. Úroby 2004
7a odhadní cenu 18.000_- Kč.
t3t0/0113
IIsnesení č- l80
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědoní Zápis o Úslcdcích kontlolní čin1'losti Kontrolního
výboru zastupitelstva městyse ze dne 19.4.2012.
(příloha Zápisu č. 10)

l8l

l3l0/oll3
Usnesení č.
pro
posk}'tování
finanční
platnýni
Zásadami
Zastupitelstvo městyse schviá]i]o v souladu s
podpory neziskovým organizacín a spolkům z lo7počtu ňěstyse:
1. poskytnutí finančních pŤíspěvkůpro rok 20l2: SDH Ledenjcc .. ' .. ' ... .. '..56'000'- Kč
SDH Ohrazcníčko '....... '58.000,- Kč
2' uzavření smluv o poskýnutí finančníchpříspěvků neziskovým organizacím a spolkům
z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2012 dlr: seznamu uvedeného vpříloze zápisu
a pověřuje sulostu podpisen těchto sm]uv.
(pií]oha Zápisu č.11)
13/0t0/13
Usnesení č. l82
1' Zastupitelstvo mčstyse v souladu s usnesením Zastupite]stva č' I12 ze dne 22.6.2011
schválilo firmu ToTI]S s'r.o. Sedlečko u Soběslavě k provedeíí Zadání veřejnó zakázky
včetně výběIového říZení na Zpncovatele novÓho územního plánu městyse Ledenice'
2. Zastupitelstvo městyse pověiuic starostu zaiistit podání žádosti o dotaci ná pořízení
nového ÍlzemDíhoplánu mčstyse Ledenice' (pří]oha zápisu č' ] 2)

t3/0/0/13
I]sneŠeníč. 183
Zastupitelstvo měslyse projednalo návrh Zastavovací studie v loka]itě ,'Za Skoloť', vzalo na
vědomí výiťady a připomítrky vznesenó protj této studii a pověiLrje starostu za'istit odborné
posouzení všcch připomínek vznesených ze strany občanů'zastupitelů i z Komise výstavby a
územního plánování. (příloha zápisu č' 13)
't3/0to/t3
Usneseni č. l84
. Zastupitelstvo městyse schválilo výkup nemovitostí v k'ú. Ledenice od'l'.l soKo]'
l,cdcnice zapsaných na LV č. 1222:
1. podíl icleální poloviny budovy sokolovny č.p. 357
2. porlíl idelílnípoloviny st. pozeÍ]ku púťč st']q7 (l0l] nl21zastcr. plocha a nádvoří
3. podíl ide ní poloviny pozenku púc ' Č]5qj (l]85 nl') L'st'plocha-spoÍtovjštč
za cenu ulčenou zna]cckým posudkem v celkové výši 580.675'- Kč.
. Zastupitelstvo městyse schválilo výkup nemovitosti v k.ťr. Ledenice od TJ SoKoL
Ledenice Zapsané na Lv č' 438 pozemek parc. č.4627119 ( 79 m'z) ostatní plochďostatní
komtrnikace za cenu určenou znaleckým posudkcm v celkové výši 8'230,- Kc.
cclková ccna \.ykupQ!4qich ncmovitost
(příloha zápisu č. 14)

I]snesení č- l85
r3t0/0113
Zastupite]stvo městyse schválilo ,,Dohodu o užíviíní
nemovitost" (budovy sokolovny)
s TJ Sokol Ledenice' ve znění dle přílohy zápisu, ktelá bude podepsrána současně v den podpisu
kupní smlour'y s TJ Sokol Ledenicc- (příloha zápisu č. l5)

lrlasovárrí pr'o/pro1i/zdúe1 se/ce1kcm

čís1ousnesení

13/0/0/13
Usncscní č' 186
Zastupitelstvo Zušilo usnescní 7astupitelstva:
č. 349 Z 05.05'2010 o výkrrpu ideá1ni % sokoloviy a piilch]ých pozerrrků od TJ Sokol Ledenjcc
č- 57z ]5.12'20l0ovýkupulesníchpozcmkťtvk-il. Ledenice od TJ Soko1 L,cdcnicc'
(příloha zápisu č. 16)

11/it0/11
Usnesení č. l87
Zastupitelstvo nčstysc schválilo směnu pozenků v k.ťt' l,.3denice pťo stavbu
',Ledenicc
retenčnínádř llladský"
. část pozemku parc.č' KN 3ó80/31 vodni p]ocha o výlrrěře.''..'..'..'. ]61 rl'
r e r la.tnicrr r mi.t) .( Lcdc r c(
Za pozenky ve vlastnictví firmy Agro HochslalIl' s.r'o., c'Budějovice:
. pozemek parc'č' KN377/2'1Ýodníplocl'taovýmčře'''.''.''..'..'...2z1 rn'
. n.zeneL narc'c' K\ rqs j 'n"lr lr;r_'noro\l '' \\l']éie'' '' ''''' )60 ln
. po/emťk |arc'i' KN j1j 2 \odl pl''.Jl:r u rjlrleíc ''' '' ' '''''''48 rr'
:

.

i]áíc.čKN l ó2514 ostatni D]ocha o
celková výriěra pozemkťt Agro Hochstal'1'l
(přiloha zápisu č. l7)
no7emek

20 nr2

t1/0/0/11
Usncsení č. l88
Zastupile]stvo městyse sch\'áli]o sněnu pozcnlků v k.ú. Leclcrrice plo slavbu ',Ledenice
letenčnínádrž I Iradský":
. čásl no.,elnku p'']c'Č' l(\ 1ai \odni ll,\'ll:l
Čllst pi'zernILr ryhnrka
\la.
nicl\' ll'ť l\5e Led<n]cc
o r}rlcrc 2Ó0 rr Ve
. část pozemku parc.č. KN j44l5 tNalý tfa\'ní porost část biehu rybDíka o výllčře 97 ]n
ve vlastnictví n]ěstysc Ledenice
z
. část pozemku p.Lrc'č. KN j52/2 voclní p]ocha - nezatrubněná část stávajícíl]o kor}ta o
výrlěře 22l m2 ve vlastnictví Pavla Jirrdry
' část pozemku parc.č' KN 352/3 voclni piocha rtpravcn/r čásl kory'ta o r'ýněie 136 m2
ve vlastnictvi Pavla Jinchl
Zastupitelstvo nrěstyse sclrválilo shora ur'eclenou snčnll za podninky zřízení práva věoné1ro
'i52/l s línl.
břemene přístupu a příjezdu ve plospěch nlěstyse Ledcnice rra pozcrnku parc' č
že rozsah věcnébo břemene bude upřcsněn geonetrickým plánem'
Na shora uvedenou směnu pozernkÍr bude uzavřena.'Srllorrva o buciorrcí snlouvě kupní
a o budoucí snlouvě o zřízení věcného břenrerre'"
(příloha zápisu č' ]8)

l1l0/0/l4
f]snesení č. 189
7-astupiIelst\o lrlést)sc scllv;lilo r1'krrp pozemků vk'íl' Ledenicc pro stavbu 'Ledeníce
letenčnínádrž Hradský": parc.č. 27516 (ostatní plocha) o výmčřc... '.. '..... - ' ' l8m
parc'č'.3'15/3 (vodní ploclra) o výměře. ' '... '...- '. ' '. l5 rn2
část parc'č']4,1/2 (rr'valÝ travní por'ost) o vÝnrěře '... 7 m]
Celltová výměra vykrrpovaqich pozernků '....-.-' 40 rn2 za smluvní
cenu 35.- Kč/m2 od vlastníkůJosefa Jančara a K\'ěty Jančarové.Na shora uveclcný výkup
nemovitosti bude uzavřerra ..Smlouva o budoucí smlouvé kuprrí"' (přiloha Zápisu č. l9)

] asování pro/ploti/zd.žel se/ce]ken

čís]ousnesení

14nt0/14
Usneseni č. 190
stavbu
pro
Zastupitelstvo nlěstyse schvá]ilo výkrrp pozeLlku r k'u. Ledeujce
''Ledenicc
IetenčÍínádť hradský" parc.č. 352/9 irodnr plocha) o \jméie 20 rn zu sm1uvní cenu 35,KČ/nr2 od spoluvLcstniků 81ank1 HrtrŠkovéa Marie Poustkovó. (příloha zápisu č. 20)

14/t/0/Á
I]snesení č. 191
. Zastupitelstvo vzalo na vědonrí qislcdck \'ýběrovél]o řizení na veře.jnoll zakáZkll '.]-ed'cnice
- Sokolskáulicc vodovod a kanalizace" jako ncjvhodrrě.jší labidka by1a vyhodr'rocerra
finna EIIROVIA CS. a.s. Praha.
Zastupite]stvo městysc schvá]í]o uzavřcni sn'rlouvy o dílo s lirmou EUltovl^ CS. a.s
Praha a pověřujc starostu podpiscm této snllouvy. (příloha Zápisu č' 21)

.

starosta

nčstyse MgI. Miťoslav Fřaněk

ověřovatcl zápisu : RNDr. llana Kolčáková. CSc.
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