MESTYS LEDENICE
zXY. veřejného

Zápis

zaseďání ZasÍupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 20.2.2013

Přítomno : 11 členůzastupitelstva,viz. prezenční listirra,
pŤizván Ing. Vladimír Slechta projektant
Program:
1. Zahájení a schválení pfogIamu zasedání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse ze dne 4.12.2012 a27 .12.2012
4. Informace starosty o aktuálních záležitostech městyse
5. Kontrola a ověření účetnízávérky městyse Ledenice zarok2012
6. Návrh rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2013
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse pro rok 2013
8. Půjčkyz Fondu rozvoje bydlení
9. Zprávao činnosti Policie obv. odd. Lišov nauzemi městyse Ledenice zarok 2072
10' Zadáni zakázky na dodavatele technologického zaŤízenís názvem ,,Kompostovací zaŤízeni
pro městys Ledenice", včetně zadáníprovedení výběrového Íízenifirmou IWWA Kroměříž
a jmenování zástupců městyse Ledenice do komise pro výběr dodavatele.
1 1. Schválení smluv o poskytnutí finančníchpříspěvkůmístnímspolkům a neziskovým
organizacim z rozpoětu městyse Ledenice pro rok 2013 dle Seznamu
12. Maj etkopr ávní zá|ežitosti:
a) Bezúplatnépřevody pozemků:
z majetku městvse Ledenice do majetku Jihočeského kraje

v k.ú. Za|iny:
část pozemku parc. č. KN 1442l1ostatní plocha o výměře cca 1500 m2
zastav éný ko munikac í III l I 4 6 r I
. celý pozemek parc.č. KN 1450 ostatní plocha o výměře 8316 m2
zastav ěný komunikac i IIIl 1 4 6I I
v k.ú. Ledenice:
. celÝ pozemek parc.č. KI\ 82/1 ostatní plocha o výměře 42 m2 zastavéný
komunikaciIIlI5T
. celÝ pozemek parc.č. KN 4632111 ostatní plocha o výměře 2I m2 zastavěný

o

komunikacíIIl157

z majetku Jihočeského kraje do majektu městyse Ledenice:
v k.ú. Za|iny:
o část pozemku parc.č. KN 1451 oddělený geometrickým plánem č. 138-9812012
nové parc.č. I45l12 o výměře 1308 m2 ostatní plochďostatní komunikace
v k.ú. Ledenice
20 m2 od Povodí Vltavy, s.p. Praha, který má právo hospodařit s majetkem státu.

b)' Výkup vlastnického podílu 2112 pozemku parc.č. 352t9 vodní plocha
o

uý-ir.
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c)

Směna pozemků v k.ú. Zborov
o Pozemek parc. č.PK 1Í56Il o výměře 593 m2 v k.ú. Zborov ve vlastnictví
Ing. MiroslavaYíta st., bytem Zborov 2I
zapozemky ve vlastnictví městyse Ledenice v k.ú. Zborov
dle GP 405-812012
. pozemekparc'č. PK188912 o výměře. ..'......756] m2
pozemek parc.č. KN 1889/28 o výměře
. I73 m2 (původně díl Í)
o pozemek parc.č. KN 1889/27 o výměře
80 m2 (původně díl c)
o pozemek parc.č. KN st. 25813 o výměře . . '.8 m2 (původně díl i)
o dle GP č. 337-512009:
. pozemek parc.č. KN 1889/24 o výměře ......4 m2
Celková výměra pozemků městyse Ledenice 1832m2

d) Prodej pozemků v k.ú. Ledenice
pozemek parc. č.39812 trvalý travní porost o výměře 269 m2

.
.

pozemek parc. č. 377l24 (vodní plocha _ zamokřená plocha) o výměře 24 m2

doplnění programu bodu 12)
e) Beziplatný převod (darování) stavby s názvem ,,Ledenice _ prodloužení vodovodního a
kanalizačního řadu pro RD parc. č. 180/1, 18012* na základě kolaudačního souhlasu
s uŽívánímstavby vydaného Magistrátem města Č.Budějovice, odborem ochrany
Životního prostředí.

ad l)

Zasedáni zaháji| starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Přítomní členové
zastupitelstva schválili program jednání XV. zasedání zastupitelstva doplněný o bod
12 e).

' ad

2) ověřovateli zápisu byli jmenováni : PharmDr. Hana DoležeIová, Jiří Hinterhólz.

ad 3) Kontrolu plnění usnesení ZM ze 4.12.201,2 a27.12.201'2 provedl místostarosta městyse
Ing.

MichalYazač.

ad 4) Informace starosty o aktuálníchzáležitostech městyse:
o Nutnost dalšíchoprav a výměn na budově kulturního zaŤizeníU Králů a to nad rámec
stavebního projektu. Formou dodatku smlouvy o dílo a částečně formou nové zakázky
budou rea|tzovány tyto práce
a dodávky:
- doplnění nové střešní krytiny s částečnýmpouŽitím původníchstřešních tašek
- výměna oken
- truhlářské práce ve větším objemu neŽ bylo původně počítáno
Tyto výdaje si ovšem vyžádajízměnu výdajové stránky rozpočtu.
o ý přizemí kulturního zatízeni U KÍálůvzniknou nebytové prostory vhodné
k pronájmu. Městys Ledenice se předem dohodl na pronájmu jedné části nebytových
prostor se zástupci Česképošty. Dalšídva nebytové prostory v pŤízemi budovy budou
k pronájmu případným zájemcům - nejlépe v oblasti služeb pro občany. Záměr
pronájmu bude městysem Ledenice zveřejněn na úřední desce a v ledenickénr
zpravodaj

i

o ý únoru 2013 byly

zahájeny práce na projektu ,,Lesní cesta Jámy"

-

účelemtohoto
projektu je vybudování cesty pro přibližování dřeva po těžbě. Tato cesta bude
samozřejmě využívána občany jako cesta vhodná k procházkám.
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Městys Ledenice má připravený projekt na nástavbu hasičskézbrojnice v ohrazení,
v letošnímroce zatím není vyhlášen vhodný dotačníprogÍam narcalizaci této stavby
ve finančnímobjemu cca2,3 mil. Kč.
Kanalizace a ČoV zborov je stále ve zkušebním provozu - zkušebníprovoz bude
vyhodnocen a vjarních měsících by měla být stavba zkolaudována - informoval

místostarosta Ing. Y azač.
Nový zákon ukládá vlastníkůmveřejných budov nechat vyhotovit tzv. Energetické
štítkyu všech budov o výměře nad 500 m2 a to nejpozději do konce června 2013.
Pro městys Ledenice to budou dalšínemalé výdaje zrozpoětu.

Na veřejné zasedáni zastupitelstva byl starostou pÍizvánlng. Vladimír Šlechta projektant a též
technický dozor investora stavby ,'Ledenice - Sokolská ulice - vodovod a kanalizace".
Ing. Šlechta podal členůmzastupitelstva informace o průběhu této stavby, která si vyŽádá
vícepráce v objemu cca 550 tis. Kč. Vodovodní a kana|izačnířady včetně odboček
jsou majetkem městyse Ledenice, přípojky k soukromým nemovitostem budou v majetku
vlastníkůpřipojených rodinných domů. Rada městyse rozhodla, že vlastníci RD se budou
pouze částečněpodílet na úhradě nákladů za vybudování přípojek s finančnípodporou
zrozpoětu městyse.
Stavba kanalizačníhoa vodovodního řadu v ulici Sokolská je před dokončením- zbývá
dořešit rozsah opravy povrchu této místníkomunikace. Zastupitelé schválili komplexní
provedení nového asfaltového povrchu včetně podkladních vrstev s předepsanou

tloušt'kou cca 10 cm vrchního živičnéhopovrchu. Vprojektu bylo počítáno poŮZe

doplněním asfaltu v rozsahu provedených výkopových rýh. Dodavatelská firma předloŽila
cenovou nabídku na komplexní obnovu povrchu místníkomunikace Sokolská v celé šíři
vozovky včetně obrubníků vrozsahu cca 1,480 mil. Kč bez DPH. Sdodavatelskou firmou
uzavŤe městys Ledenice dodatek smlouvy o dílo'
Po této obnově povrchu místníkomunikace bude městysem vyhlášen stop stav pro jakékoli
zásahy do nového povrchu na několik let.
s

.
o

o

.

Výkup nemovitostí do vlastnictví městyse Ledenice od TJ Sokol Ledenice se stále
protahuje. Záměr prodeje projednávaIaŽupa sokolská vPtaze, která zaslala TJ Sokol
Ledenice poŽadavky na dalšídoklady, které bude nutné doloŽit k novému projednání
na dalšívalné hrom adě Župy sokolské v Praze.

Nové informace starosty a místostarosty městyse Ledenice se týkaly problematiky
veřejného prostranství v centru návsi ve Zborově. Na zákIadě stížnosti bratrů
Šimákov;;ch byl městys Ledenice písemně vyzván Krajskou hygienickou stanicí
Č.Budějovice k předložení několika dokladů' týkajícíSe tohoto prostranství
s antukovou plochou. K jednání s KHS je zastupitelstvem pověřen Ing. MichalYazač
- místostarosta městyse a předseda osadního výboru Zborov.
osadní výbor Zborov prosazuje požadavek občanůna osazení zpomalovacích pruhů
na komunikaci, která vede centrální částíZborova, zejména z důvodu bezpečnosti
je
chodců, tj. zpomalení rychlosti ptojiždějícíchvozidel. Místostarosta Ing. Yazaě
jejich
pověřen t j"bna.'i o vhodnosti instalace zpomalovacích pruhů, vyřízení
povolení, včetně výběru dodavatele.
občanskésdruŽení LLII{GTA vyzvalo písemně zastupitelstvo městyse Ledenice
k projednáni otázky připojení nebo nepřipojení k mezirrárodní kamparri ,,Vlajka pro
Tibet". Zastuptte|é rozhodli o nepřipojení se k této kampani.
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ad 5) Novelou zákona o obcích platnou od 1'9.2012 byla uzákoněna podmínka schvalování
ročníúčetnízávěrky obce/městyse v zastupitelstvu. Členovézastupitelstva proto na zák|adě
doporučeníFinančníhovýboru schválilo ročníúčetnízávěrku městyse Ledenice
zarok2012.
ad 6) Při projednáváni rozpočtu vyzval starosta městyse předsedy osadních výborů, aby
sdělili zastupitelstr,u poŽadavky osad - plány pro letošní rok.

Zaliny:'*TfJál'"Ťíili#il""x.L:"J1}il* j:i:xxT;#:':sičskéklubovně,
a výměna střešní krytiny na celé budově KZ
- Žádost o dotaci na výstavbu dřevěné rozhledny

- obnova cesty mezi osadami ohrazení aZaliny cca 2 km
- stavba skladu u budovy kulturního zaŤizení
Zbotov : Ing.Michal Y azač
osazení zpomalovacích pruhů na komunikaci vedoucí středem Zborova

,/
.
,/

poŽadavek na zajižďění autobusu s dětmi ze ZŠve 13.00 hodin
zLedenic na točnu ve Zborově
výměna zbývajících oken na budově kultur. zaŤízení
oprava komunikace cca200 m u zemědělských objektů Agrom Zborov
ve směru do ohrazeníčka
ohrazeníčko: Ing. Josef Hronek
.obnova polní cesty zObrazenička do Zborcvak rybníku Mezník
. okolo této cesty výsadba starých odrůd jabloní z dotace SdruŽení RůŽe
- rcalizace dílčíchprotipovodňových opatření v centru osady
- rcalizace cyklostezky z Ledenic do ohrazeníěka dle projektu
ohrazení: JanČižek-nebyl přítomen _ omluven.
RNDr. Hana Korčáková CSc. sdělila zastupitelům, že o výsledku rozhodnutí
o přidělení či nepřidělení dotace v poŽadované výši 3. mil. Kč na výstavbu zázemí pro
softballový oddíl v Ledenicích, by mělo být na Ministerstvu školstvírozhodnuto do
konce dubna 2013' Stavba ve sporlovním areálu Ledenice bude dofinancována zrozpoětu
městyse Ledenice V max. výši 600 tis. Kč vč. DPH.
Finančnívýbor projednal návrh rozpočtu městyse na rok 2013, který sestavila
účetníměstyse. Návrh rozpočtu byl zaslán před jednáním zastupitelům
městyse a byl vyvěšen na úřední desce 15 dnů před konáním veřejného
zasedáni. Rozpočet v předloženém návrhu byl beze změn schválen a tím končí
platnost rozpočtovéhoprovizória, podle kterého městys hospodařil od 1.l.20I3 do

2O.2.2OI3. Rozpočet je schodkový. Příjmová část rozpočtu činí32.840.800,- Kč,
výdqová část rozpočtu činí35.911.998,49 Kč + financování úvěru ve výši
422.1OO,- Kč. Rozdíl mezí přrjmy a výdaji bude kryt finančnímpřebytkem
zpŤedcházejícíhoroku ve výši 3.493.298,49 Kě.

ad

7)

ad 8)

Zastupitelé projednávali vyrovnaný rczpočet sociálního fondu úřadu městyse na rok
2013 dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto zétpisu. Tvorba a čerpánífondu
ve výši 154.815,- Kč.
Pro rok 2013 máměstys Ledenice připravenu částku 250.000,- Kč na půjčkyobčanům
z Fondu rozvoje bydlení. Zastupitelstvo rozhodlo na základě doporučeníkomise pro
poskytování půjčekz FRB o poskytnutí půjčeks 30Á úrokem Žadatelům:
Miloslavu Steinháuselovi na izolact a fasádu domu v Ledenicích č.p. 31'6 a Josefu
Janovskému na vestavbu bytu do půdního prostoru domu č.p' 2I Ledenice-RůŽov.
Celkem bude poskytnuto 250.000,- Kč z rozpočtu FRB.
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ad 9) Policie Čnoop Lišov předala písemnou informaci o bezpečnostní situaci a stavu
veřejného pořádku v obvodu za rok 20|2. Na územíměstyse Ledenice se stalo 26
trestných činů(objasněno 20 tr. činů),některé z nich byly podle závažnosti či věcné
příslušnosti řešeny s dalšímiútvary Policie ČR. Takto se podařilo objasnit např.
případy vloupání do rekreačníchchat a vozidel, výtržnictví,zanedbání povirrné
výžívy,Ťizenímotorového vozidla pod vlivem návykové látky a maření výkonu
úředního rozhodnutí. Některé trestné činy jsou nadále v šetřeníz důvodu dokazování

skutkových podstat trestných činůpodezřelým osobám.
Evidováno bylo celkem 22 přestupků (např. fyzické a slovní napadení, k;rádeže
a výrŽnosti, poškozování veřejného zaŤizení, neshody v rodinách, přestupky proti
BESIP) z celkového počtu bylo objasněno l6 přestupků.

Starosta Mgr. Franěk podotkl, Že starostové obcí a měst, které spadají do obvodu
Policie Čn oop Lišov, kritizují zejména nedostatečnou kontrolu ze strany Policie CR
ve svých správních územích.

ad 10) Městys Ledenice má připravený projekt a podanou Žádost o dotaci na zakázku
,,Mobilní kompostovací zaŤízenípro městys Ledenice". Zadání této veřejné zakázky
včetně výběrového Ťízeníproběhne pouze v případě přidělení dotace ze Státního fondu
Životního prostředí ČR. ledna se o zakázku v objemu cca 4,8 mil. Kč.

ad 11) Rada městyse na svém zasedání dne 6.2.2013 rozhodla o přidělení finančních

příspěvků zrozpoětu městyse Ledenice na rok 2013 místnímspolkům a neziskcvým
organizacím. Seznam žadatelů,účelžádosti a výše poskytnutého příspěvku je přílohou
zápisu. Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočet městyse Ledenice na rok
2OI3 a připravené návrhy smluv o poskytnutí příspěvkri z rozpočtu městyse na rok
2013, zároveň pověřilo starostu jejich podpisem.
Z diskuse k tomuto bodu programu:
,/ RNDr. H.Korčáková' CSc. za Softballový oddíl Žrďroci Ledenice - informovala
o dosažených vynikajícíchvýsledcích softballového týmu z Ledenic v loňském
roce. V současnédobě probíhá mistrovství světa v softballu na Novém Zélandě
v jehoŽ soutěŽním týmu je Jaroslav Korčák ml. z Ledenic.
./ Jiří Hinterhó|z za Lodní modeláře Ledenice - v letošnímroce Se koná Mistrovství
světa lodních modelářů v Rusku v Kalinigradu a ledeničtílodní modeláři
postoupili soutěžemi aŽ do této nejvyššísoutěŽe. Účastníci z Ledenic však mají
malý zá1em o cestu do Kalinigradu a proto je účastna tomto Mistrovství zatím
nejistá.

ad 12) Maj etkopr ávní zá|ežitostiz
a) Bezúplatné převody pozemků:
Zmajetku městyse Ledenice do majetku Jihočeskéhokraje v k.ú. ZaIiny a k.ú. Ledenice
a zmajetku Jihočeskéhokraje do majetku městyse Ledenice v k.ú. Zaliny by|y
schváleny zastupitelstvem usnesením č. 250.
b) Výkup vlastnického podílu 2112 pozemku parc.č. 35219 v k.ú. Ledenice od Povodí
Vltavy, s.p. Praha byl zastupitelstvem schválen usnesením č.25I.
c) Směna pozemků v k.ú. Zborov mezi městysem Ledenice a Ing. Miroslavem Vítem
staršímdle geometrických plánů č' 337-512009 a č. 405-812012 byl zastupitelstvem
schválen usnesením č. 252.

d)

e)

strana šestá
Prodej pozemků v k.ú. Ledenice parc. č. 39812 a parc. č' 377124 Žadatelt Ing. Janu

Mrázovt byl zastupitelstvem schválen usnesením č,. 253.
Bezúplatný převod (darování) stavby s názvem ,,Ledenice - prodlouŽení vodovodního
akanalizačníhořadu pro RD parc. č. 180/1. I80l2" do majetku městyse Ledenice
schválilo zastupitelstvo městyse usnesením č. 254. na zák|adě kolaudačního souhlasu
s uŽívánímstavby vydaného Magistrátem města Č.nudc.1orrice, odborem ochrany
Životního prostředí.

Z diskuse: Člen zastupitelstva Jiří HinterhÓlz upozornil na nebezpečívzrostlého stromu jilmu,
který se nachází na soukromém pozemku pana Jiřího Babky. Strom usychá a
-odpadávají
mu části větví, coŽ ohroŽuj. o'oby pohybujícíse vjeho blízkosti. Žádost o jeho
kácení byla Komisí Životního prostředí a lesního hospodářství odloŽena se zdůvodněním, Že
strom má vysokou krajinotvornou hodnotu a až vdobě vegetace bude moŽné zjistit skutečný
zdravotni stav daného stromu nazákladě dendrologického posudku.
DalšíXVI. zasedáni zastupitelstva městyse Ledenice se uskutečnív měsíci - dýen 2013.
--,', '""Ú''

't:'!"

starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk

,,
i

ověřovatel zápisu

:

PharmDr. Hana DoleŽelorrá:

ověřovatel záptsu

:

Jiří Hinterholz

.,

Přílohy zápisu zXY. veřejného zasedání zastupitelsfva městyse Ledenice:

i.

L,/

.l..444. ft'///1"

Prezenčnílistina ze zasedání zastupitel stva 20.2.2013
2. Záznam o hlasování ZM ze dne 20.2.2013
3. Kontrola plnění usnesení ze zaseďání ZM dne 4 .12.2012
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedáníZM dne27.I2.20I2
5. Informace starosty o aktuálníchzáležitostech městyse Ledenice
6. Ročníuzávěrka_ zápis č. 1 ze schůze Finančníhovýboru ZM ze dne i 1 .-12.2.2013
7 . Rozpočet městyse Ledenice na rok 2013
8. Rozpočet sociálního fondu na rok 2013
9. FRB - zápis zkomise pro rozvoj bydlení ze dne 18.2.2013
10. Inťormace o bezpečností situaci a stavu veřejného pořádku v městysu zar-2012
lI. Zadáni veřejné zakázky - Mobilní kompostovaci zaŤizenípro městys Ledenice
12. Seznam poskýnutých příspěvků z rozpočtu městyse Ledenice v r ' 2013
13. Materiálý k bezúplatnému převodu pozemku mezi městysem Ledenice a Jč.krajem
14. Materiály k výkupu2l12 pozemku v k.ú. Ledenice od Povodí Vltavy s.p. Praha
15' Materiály ke směně pozemku v k.ú. Zborov mezi městysem Ledenice a Ing.
Miroslavem Vítem starším
16'Materiály k prodeji pozemků v k.ú. Ledenice Ing. Janu Mrázovl
I7.Materiály k bez úplatnémupřevodu - darování stavby ,,Ledenice - prodloužení
vodovodního a kanali začníhořadu pro RD parc.č. i 80/1 a 18012 v k.ú. Ledenice" do
majetku městyse Ledenice od dárce Miloše JarůškaDiS.
18. Zápis z jednáni Komise výstavby a územního plánování ze dte 2I .II '2012
19. Zápis z Komise Žp aru ze dne 8.10.2012

USNESENI

ZXv. veřejného zasedání Zastupitelstva

městyse Ledenice
konaného dne 20.2.2013

číslousnesení

hlasování prolprotilzdrŽel se/celkový počet hlasujících

t1t0t0t11
Usnesení č.242
Zastupitelstvo městys e vza\o na vědomí informace starosty o aktuálních záIežttostech městyse
Ledenice. (příloha zápisu č. 5)

11t0/0ttt
Usnesení č.243
Zastupitelstvo městyse schválilo ročníúčetníuzávěrku městyse Ledenice za rok 2012 na
zákIadě doporučení Finančníhovýboru zastupitelstva městyse Ledenice' (příloha zápisu č. 6)
tLt0/0/11
Usnesení č.244
Zastupitelstvo městyse schválilo schodkový rozpočet městyse Ledenice na rok 2013 dle
přílohy zápisu.
..........32.840.800'00 Kč
...
Příjmy 2013 ve
"ýši
..35.91 i.998,49 Kč
Výdaje 2013 ve výši .
... 422.100,00 Kč
Financování ..... '
3.493.298,49 Kě
Zůstatek z roku 2012.
Rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na rok 2013 ve výši 3.493.298,49 Kč bude kryt
ze zůstatku rozpočtu roku20l2.
(rozpočet je přílohou zápisu č. 7)

Usnesení

č.245

11/010111

2013 ve výši 154.815,- Kč dle přílohy zápisu'
(rozpočet sociálního fondu je přílohou zápisu č. 8)

Usnesení č.246
Žadatelům:

o
o

Miloslavu Steinháuslovi....... '.50.000,- Kč naizolaci domu
50.000,- Kč na fasádu domu

Hlasování

Josefu Janovskému . . . . . .....

Hlasování

a

1'Il0l0lII

'....150.000,- Kč na vestavbu bytu do půdního prostoru

..11l0l0nl

Na účtuFRB je pro rok 2013 k dispozici částka ve výši 250.000'- Kč
Půjčkybudou poskytnuty na základě písemných smluv s tím, že žadate\é jsou povinni před
uzavřením smlouvy předloŽit poskýovateli půjčkypoŽadované doklady.
(příloha zápisu č. 9)
tt/0/0111
IJsnesení č.247
obvodního oddělení Lišov
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informaci Policie
o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku nauzemí městyse Ledenice zarok20l2
(příloha zápisu č. 10)

číslousnesení

hlasování

pr

o l

pr oti l zdrŽel se/celkový poč et hlasui

ících

w0/0t11
Usnesení č,.248
o Zastupitelstvo městyse schválilo zadání veřejné zakázky včetně výběrového Ťízení
na realizátora projektu ,,Mobilní kompostovací zaŤízenípro městys Ledenice", který
bude spoluf,tnancován ze Státní fondu Životního prostředí ČRv rámci operačního
plogramu životníhoprostředí.
o Zastupttelstvo městyse své zástupce do komise na posouzeni a hodnocení nabídek:
Mgr. Miroslav Franěk (člen)
Ing. Michal Y azaě (náhradník)
Radek Hůrka (člen)
Jiří Beneda (náhradník)
Vítězslav David (člen)
Jiří Hinterhólz (náhradník)
o Zadání zakázky včetně výběrového Ťízeníprovede firma IwwA s.r.o. KroměříŽ
nazákladě smlouvy o dílo.
(příloha zétplsu č. 11)
Í1l0/0/1l
Usnesení č.249
příspěvků
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavÍenísmluv o poskytnutí finančních
spolkům
a neziskovým organizacím z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2013 ďIe Seznamu uvedeného
v příloze zápisu a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
(příloha zápisu ě. 12)
Usnesení č.250
Zastupitel stvo mě stys e schválilo b ezúplatný převo d pozemkÚ
z majetku měst}zse Ledenice do majetku Jihočeského kraje

11t0t0t11
:

v k.ú. Za|inyz
o část pozemku parc. č.KN 144211ostatní plocha, oddělená GP č. 139-97l20I2, nové
parc.č. 144216 o výměře 1197 m2
zastav éný komunikac í III l 1 4 6 1 I
. celý pozemek parc.č. KN 1450 ostatní plocha o výměře 8316 m2
zastav ěný komunikac í IIIl I 4 6 I I
v k.ú. Ledenice:
. celÝ pozemek parc.č. KN 8211 ostatní plocha o ýměře 42 m2 zastavěný

.

komunikacíIIlI57

celý pozemek parc.č. KN 4632111 ostatní plocha o výměře

komunikacíIIlI57

21'

m2 zastavěný

z majetku Jihočeského kraje do majektu městvse Ledenice:
v k.ú. Za|inyz
o část pozemku parc.č' KN 1451 oddělený geometrickým plánem č" I38-98l20I2
nové parc.č. 145112 o výměře 1308 m2 ostatní plochďostatní komunikace
(příloha zápisu č.13)

Usnesení č.25t
llt0t0nt
Zastupitelstvo městyse schválilo výkup vlastnického podíIu 211'2 pozemku 352/9 (vodní
plocha) v k.ú" Ledenice o ýměře 20 m2 od Povodí Vltavy s.p. Praha, který má právo
hospodařit s majetkem státu, za cenu 200,- Kč zjištěnou znaleckým posudkem č. 0IIl352]2013.
(příloha zápisu č. 14)

číslousnesení

hlasování pro/proti/zdrŽel se/celkový počet hlasujících

11t0t0nt
Usnesení č.252
Zastupitelstvo městyse opakovaně projednalo a schválilo směnu pozemků v k.ú. Zborov
s Ing. Miroslavem Vítem starším,bytem Zborov 21 v souladu s usnesením zastupitelstva
č.274 z5.8.2009 na základě původníhoGP č. 331-512009 a nového geometrického plánu
ě.405-812012 takto:
o pozemek parc. č.PK l156lt o výměře 593 m2 v k.ú. Zborov ve vlastnictví
Ing. MiroslavaYíta st", bytem Zborov 2I
zapozemky ve vlastnictví městyse Ledenice v k.ú. Zborov
dle GP 405-812012:
o pozemek parc.č. PK 1889/2 o výměře. '........756] m2
pozemek parc.č. KN 1889/28 o výměře .. I73 m2 (původně díl I
. pozemek parc.č. KN 1889/27 o výměře
80 m2 (původně díl c)
. pozemek parc.č. KN st. 25813 o výměře .... .8 m2 (původně díl i)
o dle GP č. 337-512009:
. pozemek parc.č. KN 1889/24 o výměře .. ...4 m2
Celková výměra pozemků městyse Ledenice 1,832m2
(přílohou zápisu č. 15).
l1'/0/0l11
Usnesení č.253
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemků v k.ú. Ledenice:
o parc.č. KN398/2 twalýtravníporostovýměře. ..."...269 *'.........150,-Kč/m2
o parc.č. KN 377l24 vodní plochďzamokřená plocha o výměře 24 m2.
6,-Kčlm2
žadateli Ing. Janu Mrázovi za celkovou cenu 40.494,-Kč.
(příloha zápisu č. 16)
Usnesení č.254

tLt0t0t11
o Zastupitelstvo městyse schválilo v souladu s usnesením zastupitelstva ě. 66 ze dne
27.4.2011 bezúplatný převod (darování) stavby s názvem ,,Ledenice - prodloužení
vodovodního a kanalizačníhořadu pro RI) parc. č. 180/1' 18012" v k.ú. Ledenice do
majetku městyse Ledenice, na základě kolaudačního souhlasu s užívánímstavby
vydaného Magistrátem města Č.nudejovice, odborem ochrany životního prostředí pod čj.
ooŽP l 485 l2OI3 lKub., ze dne I 5'2.2OI3.
o Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podepsat s investorem
Milošem Jaruškem DiS" darovací smlouvu"
(příloha zápisu č. 17)
starosta městyse Mgr. MiroslavFraněk

ověřovatel zápisu : PharmDr. Hana Doleže|ová

ověřovatel zápisu

:

Jiří HinterhÓlz
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