Zápis

z XI. veřejného zasedání ZastupitelStVa městyse Ledenice
konaného dne 20_čewna 201 2
Přítomno : 13 členťlzastupitolstva viz' prezenční listina
Program:
Zahájcní a schválení programu zasediíní
Jmenování ověřovate]ů Zápislr
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva něstyse Ze dne 25'4.2012
Zpráva starosty o činnosti Rady městyse za obdobi od 18.4.2012 do 6.6.2012
Žádost lodičůo rozdělení 28 žákůdo l.ročníku ZŠv Lcdenicích rlo dvou tříd
Mimořádné finančnípříspěvky z lozpočtu něstyse pro rok 2012
cesta Jiímy Ledenice"
Zadání veřejné zakáZky na dodavatele stavby
''Hlavní
spo]ulinancoviílí stavby z Plogramu rozvoje venkova žadatel sdruŽené lesy
Ledenice a Borovany
ZaliÍy" na pozemcích 55 8/1 a 558/2 zpracované p.ojektantem
Úzcmní studie
'.RD
MgA.Ing'aŤch. Markem Ba.tákcm
Návrh na zadiíní Změny č. 2 Uzemniho plánu obce z roku 2006
žadatel Agro-Hochstaffl s.r.o-

L'
2'
3.
4.
5.
6'
78.

9.

10'

Majetkoprávnízáležitosti:
a)

ňěna pozemku

Agťo-Hochstďfl
výměře 1049 m2

nrěstyse Ledenice parc'č. 3680/31 o výměře 1377 m2 za pozerrtky
s.I'o . parc'č.34512' 2972117 , 1625l4,398/2 a 3'7'1124 o celkové

b) prodej pozemků p aÍc'č.22.5412, ýýměÍa I02 m2 a patc.č.2254,/1 výměřa 33 m'z
v olrrazeníčku'k'ú. Zborov oddělené GP žadatel PavelHronek
c) výkup částipozemkrr PK parc.č. 21'1oddělené GP, cca 390 m2 v k.ú. Zborov
od l la.tnika pozemku Mcrie Ban1zalol é
d) výkup pozemku KN parc.č' st.2]8, \ýméIa 24 m'v k.ú' Zboro\ od spolrrvlnslníkťr
Josefa Nováčka a Petra Nováčka
e) výkup pozernku PK parc. č' 1207' výněra 3992 m2 v k.Ír. ohrazení od spoluvlastníků
Jitky Hanzalové a Jaroslava Vicka
převod čiístipozenrku parc.č. PK 2436 v k-ú. Zbolov a bezúplahý pievod
bezúplatný
o
části konrunikace č. 14ó16 na pozemku parc. č. PK 2436 v k.ú. Zborov

4L1) Zasodání Zahájil

starosta městyse

Mgl. Miroslav Franěk' Členovézastupitelstva schválili

programjednání XI. zasedání, ktelý byl doplněn o body:
3. sj Žadost rodiot o rozdělerrí 28 Žríkůdo l'ročníkuZŠv Ledenicích do dvou tříd
č. 10Í) bezúplatný převod části pozemku a části kon'runikace v k.ú. Zbolov

g{!) ověřovateli

zápisu bylijmenováni : Ing' Micbal Vazač, Jaroslav Tůma
místostarosta
4d.3) Kontrolu plnění usnesení ZM ze dne 25.4.2012 provedl lng. Michal vazač
čleíy
M.FIaněk
Mgr.
4!L!Ive zprávě o čjnnosti Rady městyse infomoval staÍosta
zastupite]stva o rcalizaci zakrízek a dalších aktuálních záležitostech městyse Ledenicej
Stavební úplavy domu .,U l<tálťť'
Školnízabradu stavba sk1eDíku a sk]adu
propojení školníchbudov optickým kabelem na připojení internetu (kabel
ZŠ,ZUŠa
rná ce]kem 12 oplických vláken' po lealizaci bude využito 8 vllíken' zbývajícíkapacitu
bude možnév1užítv br.rdoucnu - bližšíinformace podal MgI. vladislav Sesták)
oprava CAS hasičskéhozásahového vozidla (technická konhola odhalila závadu na
čeryadle'bližšíinformace podal Mgr. Vladislav Šesták)
Příprava ploclry prc kompostiímu
oprava cesty v ,,Jedlí" a cesty na
',sv.Voršile"
Provoz mobilní pobočky GE Money banJ< v Ledenicíclr

-

'
_
-

MŠ

strana druhá

_
ad

Umístění sochy sv' Jana Nepomuckého před radr'ricí
Umístění ventovních hodin s teploměrem na niíněstív parku s napájenín z vei.osvětleni
Poiízenípaspoltu komunikací v katastláldch úzenníchměstyse
Příprava pro zadání nového úzenníhoplánu městyse Ledenice
Zkušební provoz kanďizace a Cov Zborov - připojovárrí nemovitostí na kanalizačnířad
v termínu do 30.4.20l2 s písem[ou Úzvou plo občany, kteií tuto povinnost v tennínu
nesplnili (bližšínformace podal lng. Michal Vazač)
ČoV Ledenice - povolení k vypouštění přečištělýchodpadních vodje vydáno t1o r.20l7.
Bude nutnó provést úpravy technologie ČoV, tak aby naměřené hodnoty přečištěných
odpadních vod splliovďy zpřísněné limily Zejména v obsahu amoniakálnílro dusíku'
Problematika převodu % sokolovny s přilehlými pozemky do vlastnictví městyse Ledenice
(podrobnější iďormace poda]a RNDr. Hana Korčáková)
Úzenrní studie
školou" - připomínky podané rodinou Pecků byly projednály za
''Za
příton'nosti stěžovatelů v Radě městyse dne 23.5'2012. Na červencovén] zasedání Rady
městyse budou pozvani k projednrání svých připomínek Ing. V'TIo.jan a Ing. s. Kod}'tek
a zpracovatel ťlzemnístudie Ing. Mi1ar'r Bicera'
PíseÍrnésdělení od právního zástupce JUDi' Ilrubého ve věci podání soudní Žaloby na
stavební firmu GEoSAN Gloup a's' ze díe 19.6.2012. zastupitelé doporučujístarostovi
vymiíhat vzniklou škodu soudní cestou.

$

Městys Ledenice obdržel dne 14.6.2012 písemnou žádost rodičůdětí, které na"stoupí

1

.9'2012 do 1.ročníkuZrikladní školy v Ledenicích, o rozdělení 28 Žáků do dvou tříd' Zádosl

podepsali fodiče t: dcti. Členove zastupitelstva po vyslechnutí nazoru ieditele ZŠ
Mgr. Josefa Cukm zvaŽovali všecbny pozitivní i negativní důsledky spojené s rozdělcním
prvního ročníkuZŠdo dvorr tříd a rozhod]i' že přihlášený počet žáků nebrrde ve školním
roce 201212013 rozdělen.

ad 6) Členovézastupitelstva projednávali žádosti o poskytnutí minořádných Íinančních
prostředků z-rozpočtu něstyse Ledenice v r- 20l2:

- ZŠa MŠŠlěpánovice na
'
-

úhťaduneiDvestičních nákladů přovozu MŠZvíkov
za docházku dítěte ze Zalin za ka]endáfi1í rok 201l '..''..'.'...'.-'.'..''.'......-'-'6'024'-Kč
T] Sokol Ledenicc na úhradu nákladů spojených s účastídětí na xV. všesokolský slet
.'10.000.-Kč
v Praze ve dnech \''1. aŽ6.7.2012

TJ Sokol Ledcnice na úhradu nákladů za spotřebu energií v sokolovně. '.. ' ' '....30.000,- Kč
Zastupitelstvem mčstyse byly schválcny přispěvky d]e přiloženého seznamLt v celkové výši
46.024,- Kč. S jedÍotlivými příjemci příspěvků budou uzavřeny písemnésmloltvy
o poskýnutí finančníchpříspěvků.

3{/)

Žadatel sdruženélesy Ledenice a Borovany požádal o dotaci na projekt s Íázvem
,,H]avní cesta Jámy'Ledenice", jedná se o vybudoviiní nové lesní cesty Da pozemcích
městyse Ledenice. Dne 30.4-'2012 bylo schváleno spoluÍinancoviínítohoto projektu
z programu rozvoje venkova CR.

g{!|

Zaliny"' týkajícíse pozemků parc'č. 558/2 a 558/] zpracoval MgA'
Územni studii
',RD
Ing' arch. Marek Barták na základě požadavkrr p. Josefa Svobody, vlastníka pozenku
parc.č' 558/2 v k'ír' Zaliny. Předkládaná územnístudie řeší návrh íozmístění2 lodinných
domů v dané lokalitě označené platným úzenrním pLáLlem zr' 2006 jako B52 - tedy
lokalitě určenépro stavby k bydleni' Uzcmnl' studie byLa Zasnlpitelstvem schvá]ena
s požadavkenr' itcr;i doponrčila zpracovatelka ÚP zl' 2006 Ing. crch' Štepán-|'a

Ťúalová.

strana třetí
ad 9)
Zastupitelstvu byl piedložerr spolcčnosti Agro_HochstlrÍ1l s r.o.,'Návrh na pořízenízměny
úzcmníhoplánu obce Ledenice''' Důvodem ádosti o změnu současného úemníhoplrinu jc
záměr žadatele na výstavbu nového objektu zimoviště masného skofu včetně vyhmovací
ploclry, hlavního hrrojiště. hlavní skladovací jín1ky v areálu Íinny AgÍo-Hoclrstafíl s.r.o. a dává
nožnost případnévýstavbě dalšíchobjektů plo zajištčDíchodu farmy. Návrh znrěny úzcmního
plánu lyřeši také začlenění některých stávajících hospodriřských objektů do Íirnkčníp|ochy _
zenlědělská výroba. Zadáni změny ÚP dle J'ředloŽeneho návrhu bylo zastupitelstvem
schváleno.

4!L!0) Majctkopnávní záležitosti:
Zastupite]é plojednávali a schvá1ili tyto majetkoprávní záleŽitosti:
a) směnu pozeÍrůLt rněstyse Ledenice parc.č. 3680/3 l o ýmčře 1371 m2 za pozemky
Agro_Hochstam 5.r'o . parc.Č. 345D,2972/1'7 1625l4,398/2. a 3'I7 /24 o celkové
'
r j měře l04a m'_ Zastupite]é schválili uvedenou směnu s doplatkem za Iozdíl ve výměře
pozemků !28 m''
b) prodej pozemků patc'č.225412, výměta IO2 m2 a parc.č ' 2254/ l výmčra 33 m':
v ohazeníčku.k.ú. Zborov oddělené GP Žadateli Pavlu Llronkovi a Anně Hronkové'

PK parc.č. 214 oddělené GP, cca 390 nr2 vk.ú. Zborov
od vlastníka pozemku Marie Bartyzalové' Jcdná se o pozemek v blízkosti stávající stavby

c) výkup části pozemku

vodojenru.
d)

ťkup pozemku KN

parc'č. st'238' \.ýměra 24 m2 v k'ú. Zborov od spoluvlastníků
Josel'a Nováčka a Petra Nováčka. Jedná se o st. pozemek se stavbou vodojcnlu.

e) výkup pozen*u PK parc. č. 1207. výměra 3992 m2 v k.ú. ohrazení od spoluvlastníků
Jitky Ilanzalové a Jaroslava Vicka. Záměr qikupu předložiI čIen zastupitelstva městyse
Ledenice Ja.n ČíŽekza osa<Jní výbor ohrazení' Předseda Komise r'.ýstavby a územního
plánování Jiří Beneda upozornil. že přednrětný pozemek parc.č' PK l207je v současrrénl
úzeÍrnímpliinu vedcn z čásÍijako trvalý travní porost a z částijako omá půdaf) bezúplatný převod části pozcmku palc'č. PK 2436 v k.ú. Zborov a bezúplatný přcvod
čtisti komunikacc č. l461ó na pozemku parc. č. PK 2436 v k'ú. Zbolov z vlastnictví Jč.kajc
do v]astnictví městyse Ledenice' Ing' Micha] vazač dohodl se Správou a údržbousilnic Jč.

krajc, kteráje správcem předmětných ncmovitostí' příplavu a realizaci ].éto majetkoprávní
zá1cžitosti'

Diskuse:
Jaroslav Klečka se dotazoval. proč byly provcdeny dílčíopravy na novém mostě
po provedené kolaudacitéto stavby' oplavami byly odstmnčny ko]audací Zjištěné
závady.
RNDI. Hana Kolčáková vznesla dotaz,jak budou přerozděleny v letošním roce
Íinančníprostřcdky. ktelé by mě] Ítěstys Ledcnice obdržet 2lotcťii a v.jaké výši'
Dotaz zodpoví společně se stalostou účetníměstyse'

stÍana čt'''rtá

starosta ukončil veřejné zasediíní zastupitelstva s přáním hezkých práZdnin a
dovolených' Následující zasedání zastupitelstva se uskutečnív měsíci září
2012.

staťosta městyse

MgI' Miloslav Fmněk

ověřovatel zápisu

:

Ing. Michal Vazač

ověřovatel zápisu

:

Jaroslav Tůma

//r

Přílohy zápisu z xI. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Ledenice:

1.

Prczenčnílistina ze zasedání zastupitelstva20.6'2012
2' Záznam o hlasováni ZM ze dne20.6.201,2
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM dne 25.4 '2012
4' Zpláva starosty o činoosti RM od 18.4'2012 do 6.6.201,2
5' ládosl rodičůo rozděleni 7áLů do l' RočníkulŠdo d\ou liíd
6' Seznam žádostí o mimořádné finančnípříspěvky z rozpočtu městyse na r. 20l2
7' výzva SZIF k podpisu dohody o poskyinutí dotace z Programu rozvoje lenkova ČR
8. v]ýpis usneseDí č. 48 Rady městyse ze dne 6'6'2012 o pro|ednriní územnístudie
v Zalinech pro stavbu dvou rodirmýclr domů
9. Návrlr na zadání změny územního pláru obce z r. 2006
10' Dokumenty ke směÍě pozen*ů s Agro-Hochstaf1l s'r.o.
1] ' Dokumenty k prodeji pozemků v k.ú' Zborov (ohlazeníčko)m.mželům lŤonl(ovým
l2' Dokunenty k výkupu nemovitostí v k'Íl. Zborov od Marie Bartyzalové
13' Dokumenty k výkupu nemovitosti v k.ú- Zborov od Josefa a PetŤa Nováčkových
14. Dokumenty k výkupu nemovitosti v k'ú. ohrazení od Jitky Hanzalové a Jar. Vjcka
15. Dokunonty k bezúplalnémtl převodu nemovitosti v k.ú. Zborov od Jč. kraje

USNESENI

z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 20.6.20I2
číslousnesení
hlasování pro/proti/zdrŽel se/celkový počet hlasuiících
Usnescní č. l92
t3t0t0/13
Zastupitelstvo městysc vzalo na včdomi zplávu starosty o činnosti Rady městyse za období od
1.8.4.2012 do 6.6'2ol2 (přiloha ápisu č. 4)
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Usnesení č.
ll10l2ll3
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
píscmnou Žádost ze dne 14.6.2012 rodičů13děti nastupujicích od záÍi 2012 do
1.ročníkuZŠv Ledcnicích' o ťozděleni přih]ášeného počtu 28 dětí do dvou tříd plo
školnírok 2012120l3.
stanovisko ředitele zŠ,ZUŠa MŠt €denice Mgr. Josef Crrka k této žádosti
(zákollem stanovený limit počttr žákův ročníkuna rozděleni do dvou třidie 30)
Zaslupitelstvo městyse neschYálilo uvolnění fl[ančních prostředku v celkové výši 380'000,Kč z rozpočtu městyse Lcdenice na provoz dvou tříd 1-ročniku Zs ve školním roce 20]2/20l3.
(příloha zápisu č'5)

o
.

UsÍcscníč. 194
Zastupitelstvo městyse schviililo:
poskýnutí minořádné finančnípodpory neziskovým organizacím a spolkům z rozpočttl
lněstyse pťo lok 2012

.

|

13/0/0/13

l' ZŠa MŠŠtěpánovice na úhradu neinvestičních niíkladůprovozu MŠZvikov
2.
3.

.

l

'.. '.. '... ' '. '.. '. ' '. '.. '.. '..'6'024.- Kč
13t0t0/13
TJ Sokol Ledenice na úhradu náldadů spojených s účastídětí na xv. všesokolský siet
...'........'.....'..'..l0.000'-Kč
v Praze ve dnech l.1.
Za docházku dítčteze

Zalin za kalendáňrí rok 20]

až6.7.2012

8lll4l13

TJ sokol Ledcnice naúhradu nákladů za spotiebu energiív sokolovně''.'....30'000,- Kč
uzavření sm|uv o posk}4nutí finančníchpřispěvků neziskovým organizacím a spolkům
z Iozpočtu městyse Ledenice pro rok 2012 dle seznamu uvedeného v příloze zápisu
a povčřuie starcstll podpisem tčchto snr]uv.

(přiloha zápisu č. 6)
I]snesení č. l95

.
.

.

13/0tot13

Zastupitelstvo městyse sc]]válilo zadání veřejné zakrízky malóho lozsahll včetně
výběrového řízení na dodavatele stavby: ,,l_llavni cesta Jámy Ledenice". která bude
spolufinancována z Programu rozvojc venlova ČR.
Zastupitelstvo .jmeluje člel]y do komise na posouzení a hodnocení nabídek:
Mgr' Miroslav Flaněk - náhradník
Ing' Jan Jiráček - předseda
_
Íng. JiříKopáček náhradnik
václav Fabián člen
Mgr' vladislav Šesták - náhradník
Jiří Beneda člen
Zd'dání zirkázky yčetně výběÍového řízení provede firma IN-^L Český KrumJov.

( příloha zápisu č. 7)

čísIousneseni

hlasování

se/celko

očet hlasuiících

Usnesení č. l96

Zastttpitc|.Ivomesl)se5ch\á|i|oú/e'nní.rL'aii..noŽffi

1310/0t13

a'558/1, zpracovanou MgA. Ing' arch. Markem Baftákem. Územní studie byla zpracovana tla
základě požadavku p. Josefa Svobody' vlastníka pozemku parc.č. 558/2 u t.ú. zaliny'
Předkládaná územní studie řeší návlh loznístění 2 RD v dané lokalitě označeDéplalným
územním plá'tem z r. 2006 jato B52 _ tedy lokalitě uťčenépro stavby L bydlení.
Zastupitelstvo městyse schválilo předloŽenou územnístudii za pierlpokladu <lodržení
podnínky od zpracovatelky územního plánu Ing. arch. Ťukalové ponechat podél konrunikace
voln,j prostol pro případnou stavbu chodníkrr'
( příloha zápistr č. 8)

Usnesení č. l97
Zastupitelstvo městyse schvá]i]o
p]ánování Rady městyse Ledenice:

o

-

na zríkladě doporučení romiie_'1;stavby a

pořízení změny č. 2 územníhoplánu obce Ledenicc (dále téžjen

t3t0t0/13

"'ctllrrlho
,,změna..)

dle s 6 odst' 5 písm. Í] a $ 44 písm' d) zríkona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších piedpisů (dále téžjen ,'slavební zákoď,)' která se
bude pořizovat na návrh právnické osob1 Agro-Hochsiaffl s.r'o'' Husova 21,3'70 05
Ceské Budějovice (viz. přiloha zápisu) Jelikož je pořizení změny qifuadní potřcbou
nar''rhovatele, je podmínkou pořízení změny uhlazení všech nákladů na zpracovád a na
mapové podklady změny (dle $ 45 odst' 4 stavebního zákona) právnickou osobou jako
navťhovatelem,
zastupitele městyse Jiřího Benedu dle | 6 odst. 5 písm. Í) stavebního ziíkona' jako
zastupitel€, kte{ý bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územníhoplánování
(např' $ 47 odst. l a odst' 4, s 49 odst. i, s 53 odst. 1 stavebního zj.kona) po celou dobu
pořizování změny č. 2,
(piíloha zápisu č' 9)

o

Usnescní č. 198
13tOt0/L3
Zastupitelstvo městyse zrušilo usnesení č. I81 ze dne z5.4.20I2 o směnč pozen rů se
spoiečnos1íAgro-Hocl'mtaffl .

199

Usnesení č.
Blotl/l3
Zastupitelstvo městyse sclrváilo směnu pozemků v k.ú- Ledenice prc stavbu ,,Ledenice
retenčnínádrž Hladský":
pozenek parc'č' KN 3680/31 vodní plocha o výrnčřc. ' ... '.. '.. ' ' 1.377 m2
ve vlastnictví mčstyse Ledenice
za pozemky ve vlastnictví fi1my Agřo Hochstaffl, s.r'o., Č.Budějovice.
pozemek paŤc'č. KN 377124 vodní plocha o výměře... ... ... ... ... ' .. 24 m2
pozemek parc.č. KN 398/2 trvalý travní porost o l'"ýměře.. '.. '..... 269 m2
pozemek parc.č. KN 3.l5l2 vodni plocha o výtněře . ' '. '.. ' '. ' '.. '..-..48 m2
pozcmek parc.č. KN 1625/4 ostatní plocha o Úměie '.. '........ '....20 m2
pozemek parc.č. KN 29'72/17 tÍýa1ý lÍavni porost o výměře ... '.. ''688 n2
Celková výměra pozemÍů Agro Hochstaffl . '.. '. '... '.. '... '.. '... 1'049 m2
Zastupite]stvo méstysc schVálilo doplatek za rozdíl ve výtněře sněňovaných pozemků ve výši
l2.- Ke rn . které uhradi spoIečnosl Agro HochstafÍ'l méstysu Iedenicc.
(příloha zápisu č. ] 0)
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hlasování plo/proti/z&žel se/celkoÚ počet hlasujících

číslousnesení

12t0t0t1.2
Usnesení č. 200
manŽelům
zu.t"pit"l.tuo městyse schvá]ilo prodej pozemků vk.ú' Zborov v olrrazeníčku
Pavlu Hlonkovi a Ár]ně Flronkové:
parc.č. KN 225412 (zahrada) o výměře 102 m2 za smluvní cenu 70,- Kč/m2
iást parc.č. PK 2254/I (ostatní plocha.) o výměře 33 m2 za smluvní cenu 40,- Kč/m2
oddělenou geometrickým plánem č' 367-12712010 s rrovým parc. č- 225417'
(příloha zápisu č' 11)

o
.

13/0totr3
části pozemku PK 2l4 o vjme re cca 390 m' v k.ú.
Zboróv od vlastníka Marie Bartyzďové za smlulni cenu 20,_ Kč/m' za úče]emmajetkového
iYpořádání pozenku u vodohospodářské stavby městyse Ledenice. Geometřický plán na
oddělení části pozemku uhradí městys Ledenice.
(příloha zápisu č'12)
I]sn€sení č. 201

@

13l0/0113
I]snescní č. 202
Zastupitelstvo městyse schváilo qikup pozemku paÍc.č'st' 238 (zastavěná plocha a nádvoří)
o V\mcre 24 m \ k.ú. /boro\ od .polurlastnrků Josela Noráčka a Petra Nováčka za snlluvní
..nu 50.- Ke'.' za účelemmaie*ovebo V]poiádání pozemku s vodohospodiířskou stavbou
městyse Ledenice.
(příloha zápisu č. 13)
13tO/0t13
t]snesení č' 203
v k'ú. obíazení od
Zastupitelstvo městyse výkup pozemklr parc. č. PK 1207 o výměře 3992
spoluvlastníkůJitky Hanzalové a Jaroslava Vicka za smluvní cenu 10.- Kč/m2 za účelem
spoltovního a kultuÍliho vyúitípro občany z ohrazení
(příloha zápistt č. 14)

t3tot0n3

Usnes€ní č. 20,l

Ž*t,'ptta.t* -ě.ty*_"',válilo bezúplatný převod části pozemku PK 2436 vk'ú' Zborov
včetnB bezúplatnélropřevodu části komunikace číslo14616 na části pozemku PK 2436

majetku Jibočeskéhokaje do majetku městyse Ledenice. oddělená- část pozemku
s komunikací byla vyznačena geometrickým plánem č. 385-I'I3120]LI. cást uvedeného
pozcmkuje dotčena stavbou kanalizace ve vlastnictví městyse Ledenice'
z

(přiloha Zápisu č. 15)

starcsta městyse Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel zápisu : Ing. Michal Vazač

ověřovatel zápisu

:

Jaroslav Tůma

