Zápis

z IX' veřejného zasedání ZastupitelStva městyse Ledenice
konaného dne 15.února 2012
Piítomno : 15členťiZastupitelstva' viz' prezenční ]istíra
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení plogramu Zasedání
Jmenování ověřovate1ů zápisu
Kontro]a plnčníusnesení Zastupitelstva městyse ze drre 14'prosince 2011
Zpr1tva stafosq o óinnosti'Rady mčstyse Za období od 12'10.20] 1 do l.2.2012
5' Zpráva o činnosti Poljcie CR OoP Lišov na ílzemíměst}se Ledenice za r. 20l1
6' Ná\'Ih na vyřazení najelku měsr]-se Lcdcnicc
7' Návrh rozpočtu městyse ],edenice a rok 2012
8' Ná\'rh rozpočtu sociá1ního londu nlěstyse Ledenice na lok 2012
a. PujJ.) / lond.r r.'z'oic b1Jlrru
1o' Projednání nového pmvidlajn]enování ieditelů veiejných škol a školských zařízení
do novébo rcžinru .,funkčních obdobi" ve smyslu zákona č' '172120l1 Sb.
1 l ' Zadárí Ýfiběro\'ého iízenína dodavatele sta\'by ,'Ledenice u]ice Sokoiská
vodovod a kanalizace"
1 2' Majetkopřáýní záležitosti:
a) Návr1r na prodej pozemků v k.ú' Ledeníce
KN 1 190ll (tlvaú travní porost L' rírnéie2 ] a0 m] čast je urceLri ÚP k zástavbě
KN 1222 (ostatni plocha/ost.komu1'ikace) o lýměře 303 m'
části KN 1221/2 (oslattrí plochďost'komunikace)
- s věcn;irl břemenem práva chťrze a.iizdy rra všech výše uvedených pozemcích
plo vlastníka a užiYate1e sousedního pozenůu parc' č. 1 190/2
b) Žádost Zdeňl{a a Marie Robenlraupto!:ích o prodej části pozemtu parc. č' PK
1630/1 v k'ú.Zborov v okolí rekeačníchat'v evidenčníč'227
c) Žádost Zdeňka Pokomého o prodej pozemtu 295]/12 v k.ú. Ledenicc
d) Návrh dfu'ovací smlouq s Miloslavem LlintelhÓlzenl, ktery darujc část pozemku
9 ,,,ýměie L2 m2 parc. č' 2153/4 vodní plochďzamokr'ená plocha v k' ú' ZboÍol'
(ohťazeníčko)do vlastnictví městyse Ledeníce'

4!LL) Zasedání Zahájil s|arosta městysc ]!Ígr' N{jroslav ]'raněk' Členovézastupite]stÝa schválili
programjednání IX. zasedání I. 20l2. kteď b'vl doplněn o bod:
'r] PujČk} / for Ju rozlnic bydlcni
!llz) o\'ěřovatcli zápisu bylijmenováni : Jaroslav Klečka apiot'.lng. JiříKopáčck PhD'
3d.O Korltťolu p]ně1rí usnesení ZM Ze d c 11.12.201 1 pr'ovedl Mgr. Fmněk starosla
kestavbám:
adjDstarosla Mgť- NÍ.Fťaněk a místostarosta hlg. ]vÍ.vazačpodali dalšíinformace
chodníkťl
financo\'al
sta\'bu
měst}s
Ledenice
Stejskala
nového mostu v ul' Dr.

.

t

mostem a bude Zajišťovatccloročníúdržbuclrodníkťr
i na tělcse mostu. Na most bude osazena socha sv. Jana Ncpomucké1ro. Po
kolaudaci stavb!'nostu dojde k slavnostnímu otcvřeíí mostLl v mésíci květnu
2012. kd) se slaví svátck tohoto světce. Na zlůladě protihlukové studic nabidla

zir a před

dodavatelská fun1a EljRov]A v]astnikům 15 lodinných domť]nl \'bezprostřcdní
blízkosti mostu \iiměnu oken jako protihlukovou ochranu ncmovitosti' Z toho 12
vlastníkůrodinrlých dom[i tuto nabídku vyLlžije'
stavba kanalizace a Čov Zbo.ov při r'ysokých mrMecl] doš]o Ll čjstírn'Y_
odpar1ních vocl k k zamrznutí nátoku splaškových vod _ zamrzáni se musi vyiešit
zalo]tín tohoto plosto1'Ll. Napojováli přípojek splaško!ých vod na kana]izační
řad bude probíhat podlc počasído konce rněsíce dubna 2012'

strana druhá
v prosinci 2011 byla zahájena oplar'ir piízcni v budově L] Kfálů' Sál v prvnín patie této
budolT je smenším omezcním stále \' provozu' Pláno\'ané oprav1' dle Stavebního
projektu budou řozdělen}' do několika etap- Dokončenípraci a slavností otcvření
Zrekonstruované budo\y L-r KJálťL se předpokládá v srpnu 20l3'
. V přizemí vzniknc pasáž a z této pasáže budc piístup do prostor v přízenrí i do pn'ního
pa1ra budo\T. Pasriž v přízemí se bude na noc uza\'írat mříŽí
. zástllpci firm-v GE Mone1'' Bank informor'ali starostu městyse, Že rnají v úm-vslu zajístít
občarrům Lcdcnic zprostiedkování s\aich bar (o\'ních s]užeb prostřednictvím mobilního
bankonatu
. spadlý sádrokaftonor1i podlrled stropu ve společenskén stnosti v I]Ps nechal nčstys
Ledcnice odstranit a namontovat nový. Reklamaci půl'odníhostrtlpu dodavate1sk1r Íirnia
GEoSAN Grorrp neuzna1a. ani na zák1adě znaleokého posudku a ce1á záLcŽitost Zřejmě
skončísoudním sporem
l stár'osta i dalŠíčlenovézaslupitelstva upozomili na špatný teclrnický stav bLldory
soko1ovn-v a bude nutné postupně invcsto\'at finančníprostiedky do oprav
DalšíínÍbmacestaLlosty se q;'kaly:
. dcklarace a snlouvY uzaviené mezi něstcrn Bolovany a obcí I'e(1enice v roce 2004,
kterou obč slnlulní stlany deklaroval-v spolupráci l'záležitostech sk]ádky RůŽo!
a princip všestramého a rovnélro paflnerstvi a rovný podí1 na poplatcích
Za uloŽení odpadu na skládce
'. provozrr výherních automatů \'Ledcnicích
problenlatiky obchodů a restauraci v Ledenicích
r /irnI uJr/b\'o 1ccrrch komLrniI'' cí

.

předala píscmnou informaci o bezpečnost í situaei a st3\u
veřejrrého pořádku v obvodu za rok 201 L' Na úze1níměst}'se Ledenice sc stalo 17 tlestÚch
činů.někteló z nich byl"v podle závažnosti či \'ěcné příslušnosti iešeny s dalšímiútvary Policie
Čn. takto sc podařilo objasnit např' případy vloup.iní do vozidel, ýrŽnictví. ublíŽcní na
zc]raví, zancdbání povinné Úživy. 1oupeŽ, nebezpečné lryhroŽování. ohrožoválti ve spoiení
s iíZcnímmotorovóho vozidla pod vliven'i ná\'ykové látky a mařeií i'ýkonu úředního
rozhoc]nrrlí. Nčkterétrestné činy'jsou nadále v šetiení z diL\odLr dokazování skÚkoÚch
podstat trestných činůpodczřelým osobrim. Evjdovfu'to by1o ce1kcn'r 42 piestupků, kdy
z celkového počtu b'Y'lo objasněno 33 přestupků.

4{-!) Policic Čn oop Lisov

7 jnventalizace
4!L-.']o Zastupitelstvl't byl před1ožcn Návrh na vyřazení nlajetkLl měsqsiZp]11covaný ke dni 7.2'2012, ktcď by1 schvá]en a je uveden v pří1oze zápisLr. Vyřazovaný
majetek spravoval sbor dobrovolných hasičůr' ohrazcní'

4!_l) Finančnír1i'bor Zo projednal ná\Ťh rozpočtu městyse na rok 20]2. který sestavila
hlavní účetníěstyse. Návrlr r'ozpočtu byl zaslán před jednáním Zastupjtclům
městyse a byl vyvěšcu na ťrřední descc 15 dnů pŤcd konáním vcřejného
zasedání. Rozpočet byl dle návrbu, beze změn schválen a tim ko1]číplatnosl
rozpočto\'ého piovjzória. podle kterého něstys hospodďi] od 1.l 20l2 do
15'2.2012' Rozpočet je schodko\'ý. Piíjnlov/l část ro7počtu činí32'645'719'- Kč. výdajová

část rozpočtu činí34.173'324.03 Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji budc kr}4 ljnančním
přebytkem z předcházejícího roku ve výši l.527'ó05,03 Kč' Dotaz'v zastupitelů|
Ing' Vazač ' c1otaz na kapiloiu školství - položku 6121 skieníky školni zahťada
Mgr.Šcsták - dotaz na 1inančníprostředk'Y na opla\u lctenčnínádrže Hradský a
kapitolu 3639 UdrŽba položku 6130 pozemk'y

strana třetí

V. voharčík_ dotaz na kapitolu 2321 Kana]izace po1ožku 5154 e1ektřina Čov Zborov
.I.Klcčka - dotaz týka.jícíse \'TčleněnífiDančníchprostředků v lozpočtu s ohleden'l
na požadavky osadních výborů
4d_Z) 7'astupitelstvo sclrviíilo pravonoc Radé městyse
rozpočto\aich změn do výše 1.000.000,- Kč.

plo

pťťlběžnéschvalovári

3lLE) Zastupite]é projednávali \,Jřovnaný lozpočct sociálnílro fondu úiadu městyse na rok
2012 dle předloŽeného návrhu, kteď je přílohou tohoto zápisu' Tvorba
ve výši 146.096,- Kč'

a čeryá]ífondu

má něstys Ledenice piipravenu částku j00.000,-

Kč na pťljčkyobčarrůrrr
konrise pro
doporučeni
rozhodlo
na
zák]adě
Zastupitelstvo
z Fonclu rozvoje bydlení'
posk}tování půičekzFRB o poskytnutí půjčcks3% úioken třem žadatelťln|
Miroslavu lJejnovi na izo]aci a fasádu domu v Ledenicích č'p. 90' vítězs1avu DaÝidovi.
r'ra izolaci a fasádu domu v Ledenicích ó'p. 3ó'+ a Ing' Micbalu Vazačovi na izolaci
domu ve Zborovč č.p. 14' celkem bude posb'tnuto 250.000,- Kč Z rozpočtu FRB'

4d-9) Prc rok 2012

4!L_!']0)

Dnen ]'1'2012 nabyl účinnostizákon č. 4'72l2a11 sb., kteďm se mčnízákon
o' sotlzoot Sb., (školský zákon)' ve zrrění pozdějších piedpisů. V $ 16ó se pro školy

a

školská zašízenízíizoyarLé MŠMT' kraiem' obcí a svazkem obcí zavádí pnvicllo
jmelování ředite]ů do pracovního pon]ěru na dobu učitou 6 let (,'funkčníobdobí")'
nedoirleJi v zákonen'r stanovené lhůtě k lyhlášeni konkurzLL' Konkurz
D,hl;šuie zřizovatel na základě vlasÍ1'Íhouvážení nebo na návrh školskérad'v nebo

-

Českéškolrríinspekce'

gdl!.]!) Zastupitelstvo na základě piipravovaného projektu na stavbu s náZvem .,Ledenice'
rrli.e Sokolská vodovod a kanalizace" schválilo zadání veiejné zakázky včetně
výběr'ového iízenína dodavatelskou fiImu a zároveň jmcnovalo č1er'ry do komise pro
\jbél Jcha./cČu nr lttto zcklz(u'

-

ad 12) MaietkoprávnÍ záležitosti:
__
P,"d"j p"'."ků kí'Jedenice parc.č ' 1 190/1, 1222 a'části ]22il2 - schválen
") usnesením č- 170 'žaC]atelům Miloši Kozákovi a Tereze Sillerové
b) Žádost Zdeňka Robenlaupta o prodej části pozemku PK 1630/l v k'ú- Zborov okolo
rekreační chaly - nesch\'álena viz' usnesení č' 171
c) Prodej pozeniu v k.ú' Ledenice paro' č. 2951/ 12 scbvá]en usnesení č 172 ž'adate1i

d)

'

Zdeňku Pokornénu
Darovací smlouva na dalování pozenku parc.č' 2153/4 od vlastníka Mi1oslava
Hinterhólze do vlastnictvi městyse Ledenicc schvále1'n usnese1'Ín č' 173

Diskuse:
původní
štarosta městyse Mgr. Miroslav Franěk oznámil zastupitelům, že změnil svůj
Ledenice k datu
únrysl, podat v letošnímrocc svou rezignaci rra fulkci stalosty městyse
] a nada]e bude do
: l .i 'z'o'l z. trte.ou oznámi] na V ' zasedání zastupite]stva dne 1 8-5 '20 ]
konce volebního období vykonávat firnkci starosty městyse' do ktelé by1 člen'v
zastupitelstva zvolen dne 10.11 2010

;

strana čtvflá

plolIng' Jiří Kopáček PhD' (předseda Komise život1'íl]o prostředí a lesníbo hospodářstvi)
na pťoblémstomoiadí Ll ]ťbitovní zdi v Ledenicích', kteÍ.je
upo'oňil
'astupitele
régistr'ované jako významný krajirurý pťvek stromořadi .,Na náměstí u kostela" Komise
pŇtoupila Židost Irrg. Po1áčka o pokácení líp'v (dvojziku) k rTiádření odboru životního
prostieai l'taglsuti města. Závazné stanovisko Magistrátu Í1ěsta, které vycházi
z odbomého posur:lku' doporučuje provést pouze odbomý odlehčovaci prořc7 této lípy'
ale doporučuje pokácet vzrcst]ý kaštan cirovec mad'al) Iostoucí v tomto stlomoiadí
neŽádal'
a provést náhiadií výsadbu v druho\'ó skladbě lípa. o kácerrí kaštanLr však rrikdo
kaštan
Korrrise v Ledenicích nesdílí názor Magistrátu o nulnosti v současnédobě pokácet
znalecký
lta
jejich
s
ohledem
rozhodnuti' zclá kaštan
a dává zastupitelům rla zyážeti a
pokácet.
či
posudek č. ]/1217l12 zachovat

'

připorníná požadavek žen' ktelé chodí cvičit do Mateřské ško1-v'
multilunkčnílro sálu botník' Také navrhuje z h]ediska be7pečnosti
umístit
zejnéna v zin'rnim období osadit zábradlí u boóního vcbodu do sokolovny'

Bc. Jaroslava Žaludová

u

pro
Ing. Michal Vazač upozornil na ploblematíku .jednotné kanaLizace v Ledenicích
že v novém
spiaškovou a cLeštovou vodu. Navrlruje' aby Rada městyse přiia]a usneseni'
ploclrách
na
ú'zemoim plánu bu.le uveden požadavek na \Tbudoválí oddílnékala]izace
určených pro novou bytovou zástavbu.

Mgr' v]adislav Šesták otevřel diskusi o poruchách vodor'odltího řadu

v T-edenicich

uroikl;|"h nárl"dk"n'' uysokých mřazů a následného otepleni-

Jiří Hinterhólz opakovaně požaduje. aby něstys Lcdenice ve spolupláci s provo7ovate1em

rrmístěné na
kana]izačníhořaclLr v Ler1enicích fimrou ČEVAK, lryřeši1 problém kanalizace
k Oborám'
souL'omých zahradách za lodinnýtn r]ony na náměstí v Ledenicich směrer
jsou
7aústěn-v
ní
do
ťana]i'ace' která byla před rnnoha lety budována svépomocně a
i 7Dnescn'r'
runuri'ue"i piipojty l;dinných donů. je pravděpodobně propadlá, Zbolce1ú
'
kte|í b}'
v1astnika'
ó-i-"ii"*i "tai neexistuje žádná evidence. tudížnemá žádného
j"jl úc1ržbua opia\1' Mistostarosta Ing'Vazaó přislibi1 pomoc k vyřešení této

'ujisit"a
situace.

starosta městyse Mgť. Miroslav |Ianěk

ověřovatel Zápisu

:

Jaroslav Klečka

ověřovate] zápisu

:

ploilng'Jiií Kopáček PhD'

';/4
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Přílohi zápisu z lx. veřejnóho zasedáni zastupitelstva městyse Ledenicei

i.

2'
3'
4'
5'

Preze11ční listina ze zasedání zastupitelstýa

]5'2.)012

Zázrnm o hlasovánt ZM ze dne 15.2 '2012
Korrtřola p1nění usnesení zc zasedání ZM dne 14 12 20] l
Zpráva starosly o činnosti ItM od 12 10'2011 do l'2.2012
lnfonrrace o bezpečností situaci a stavu veřejného poiádku v městysu Ledenice
za rok 2011
6. Návrh na vyřazení majetku něstyse Ledenice k 7'2.20]2
7. Rozpočet městyse Ledenice na rok 2012
8' Rozpočet sociálního fondu na rok 20l2
9' Zápis z porar1y Komise pro rozvoj bydleni konané dne 8.2'2012
l0' Vjkladore n]aLcrixlv k noVele Šlt'tr'Lol.kcho zilora rcátLi 5' a 6'\
11' Materiály k procteji pozenrtů v k.ú. l-edelllce Žadatclům M.Kozakorr a T'SiLlerové
12' Stanovisko ósactního ťboru Zborov k prodeji části pozemku p.č- 1630/1 v k'ú' Zborov
- Žadatel Z.Robe raupt
L3. Matcriál k plodeji pozerntu \' k.Íl' Ledenice parc.č. 2951/12 Žadateli Z'Pokomému
14. Návrh darovací smlouvy dáťce pozen*u 2153/4 Milos]av HintelbÓlz
15. Zápis z jednriní Komise Ústavby a územniho plánování-ze dne 8'2'2012
to' st*o.riito t p.oaeji pozénkLr Z.Pokornému z Komise ŽP a LLl Ze dne l0'2'2012

USNESENI

Z

IX' Veřejného Zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 15'února 2012

1 asování pro/přoti/zdržel se/celkový počet hlasujících
číslousnesení
l5/0/0/15
Usnesení č. 16l
mčstyse
2a
období
ocl
zprávu
stalosty
o
činnosti
Rady
na
vědomí
městyse
vzalo
Zastupitelstvo
,1)
(příloha
zápisu č.
12.10.201 1 do 1.2.2012.

1s/0/0/ts
IIsnescní č. 162
7,a_stupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu Po1icie CR obvodního oddělení Lišov o bez-peěnostní
situaci o sta\'u veřeiného pořádku na územíměstyse Ledenice za rok 201 1 (piíloha zápisu č.5)
15/0/0/15

Usnesení č. 163

Zastupitelstvo městyse schvá]ilo na
z jnventarizace nčstyse Ledenice dle seznanu, kterýje přílohou zápisu' (piíloha zápisu č. 6)

návrh inve]ltarizačníkomisc vyřazení maietku

15/0/0/15
Usnesení č. 164
Zastupitelstvo mčstyse schvá1i1o schodkový lozpočet městyse Ledenice na lok 20] 2 dIe přílohy
zápisu. Piíjmyve výši .'.'..'..'..'..'..'..'..'..'..'32'645'719.00 Kč
Výdaje ve
' ' . 3'1' 173.324,03 Kč
...... 1.527.605'03 Kč
Rozdíl r'e
Rozdíl mezi přijmy a výdaji rozpočtu na rok 2012 bude krý přebýkem Z předcháZejícího roku'
(příloha zápisu č. 7)

výši
Úši

15/0/0/15
Usnescní č. 165
Zastupitelstvo méstyse pověíÚc Radu městyse schvaloviíním rozpočtorJj'ch 7nlen v souladu
s s 102 odst. 2. písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.' o obcích' vé zněrri pozdějšíc1r přeclpisů,
v rozsahu: ve výdajich do výše 1'000.000'- Kč na položku. v pří|mech bez omezeni'

rs/0/0/15
Usnesení č. l66
na ťok
l.edenice
fondu
úřadu
tněstyse
Zastupitelstvo mčst'vse schválilo rozpočet sociá]ního
2012 ve výši 146'096.- Kč dle přílohy zápisu č. 8.

Usnesení č' 167
Zastupilelstvo mč\t) se sc]r\ ililo půjČkyz Fondu lozvoje bydlení na lok 2012 Žadatelťun:
50.000,- na izolaci domu a
Miroslavu llejnovi. Ledenice
15/0/0/1s
50.000'- na fasádu domu
Vítězslavu Davidovi. l-edenice3ó4..'..'..'........' 50'000'- na izolaci domua
15/0/0/15
50'000,- na fasádu donu
t4t0t1./15
Ing- Mic1ralu Vazačovi' Zborov l4.''.'....''..'.''.' 50.000'- na izo]aci domu
Kč
Schválené pújčkycelkem ve n-ši ........'.........'250.000'_
Na účtuFRB je pro rok 2012 k dispozici částka ve výši 300.000,- Kč.
Půjčk.vbudou poskýnuty na základě písemných sn uv s tím, žc žadateléjsou povirrni před
uzavřením slnlouvy piedloŽit posk]'tovateli půjčk'vpožadované doklacly.
bří]oha zápisu č' 9)

90

l'ilasování

čis]o usnesení
Usnesení č. 168

roti/zdťe] se/ce1kcm
0/15/0/15

á.tr'pÚ"'.tň"ty.e;;.ď.áfib vylrlášení konkurzu na nísto dosavadního ředitele ZS, ZUS
joporučuje starosiovi něstyse \Tdat dosavadnínu řediteli ZŠ,ZUŠa MŠ
o vríl"a"'li"" a
Ledenice Mgr. Josefu Crrkovi potvrzení o prodloužení pracovlího poněru od 1'8'2012-na
základním'
dobu tučitoř let v souJadu s $ 166 or1st. 3 zákona č' 561/200'1 Sb'. o předškolním,
piedpisů'
střerlním. vyššímor1borr'rérn a jinénl vzděJávání (školský zákon), ve znění pozděiších
(pří]oha zápisu č.10)

rs/0/0/15
qiběrového
Z^.t'p't"1.t"ň"t}""^-hválilo Zadání veřejné zakázky nalého rozsahu včetně jmenuje
a
řízeni na dodavatele stavby ',Ledenice ulicc Sokolská - vodovod a kanalizace"
členy do komise na p65qu29ni 6 h9d16qgní nahídek:
náhradník lng' Michal Vazač
Msr. Miroslav
nárradník lng' JosefHronek
Mir' Vlaclislav
náhradník václav Fabián
RŇDr. Hana Korčáková,
ur"tně výbčrového řízeni provede firr'rra IN-AL Český Krurn1ov'
z"aaoi

tIsnesení č. 169

Franěk
Šesták
CSc'

'uta'ty

s/0/0/15
Kozal ot i
r

Usnesení č. 170

@"9:!1..^lT1:li'

M"'er

"

Teteze Ši]1erovéďé odděJovaciho geometlického planu ě' II51'2712009:
parc'č. 1190/1 (část parcely určená k zástavbě) tNa1ý travní porost

parc.č. 1222 ostatní plocba
/2 ost.rtni plocha
cast oJrc'Č' ] 22]
,o.n,lruu' a"nu i24'n0o,- Kc 5lě_rlilo p.rdrniIú'ami:
__'i._'nu
7řízeno věcnó
po'"n.r"i"r'' I19OII a 1222 a prodávane Čadi pozemku' 1'2.2l/2 bude
pozemku
uzivate]e
tř";";" prál,o chůze a jízdy pró kaŽdeho \ lastniki a oprivneneho
Dlrc' a' l iqo 2 ÚČenél]o Jzelrnln] Ill"nem jalo hiokoridor
ulustnrm nuL166g6 1'yhotovení geomel_rictého plánu na oddělení
'ajist'p
č' \221/2l1znaóené na zveřejněné kopii CP č' 1 151 -2712009

'

: ["úi.l
_

p.JJá"-J!á',i

arc.

(piíLoha zápisu č' l 1)
Usnesení č' 171
Zu.tupit"'l'L'o n"r"huálilo plodej části poz.mt"
Robcnhautovi. (přiloha zápisu č. 12)
Usnes€ní č. 172

pr le:olt

0/15/0/15
v k.ú. Zborov žada1e]j Zdeliku

.+lyr" '"h*ti. p'oej po/eln'(u parc' č' 2o5l
'nr
".r"oit"tsr*
lao
r k.u' l e(lenice 7xddlel| /den-ku Pn\on]ómJ /'l

u

s/0/0/15
l2 tr\ alý tÍavÚl polost o \ y]něře
r

sn]lu\

cenu o0'- Kč/m''

(příloha zápisu č' 13)
Usnesení č. 173
Zasttlpjtelsh o mést)se schváll]o Cl3ro!

15/0/0/15

vání pozemku parc'č' 2153/4 o
Hinterhólz
GP č. 389-150/201l, kteqi daruje Miloslav HinterhóIz
-". i i",'7rr"." o.1de1ený
\Í..].ť^v.héň
.^zemkll
se
nacl'rází
pozernkri
'
darovaném
1ré"ry5u T ede1'ce na /aK'aLle oa-ov ací smlouvy' Na
obecního rybnika ohrazeníčku'1piiloha zápisu

í;;i;'l;
;;fi";ňi;ii'

í !)

'

'

vatel Zápisu

I

Jarcslav Klečka

cte' 7apisu

:

oroI lllg"l'ri Kopácek

Pl_D'

