Zápis

z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 4.l2.2012
Přítonrno : 14 člcnůzastupitelstva, 2 přizvaní hosté, viz. prezel1ční listina
Program:
1
Zlůájení a schválení progranu zasedání
2. Jnenování ověiovatclů zápisu
Kontlolaplnění usnesení Zastupitels1va něstyse zc dnc )().6.2012 a 19.9.2012
4' Zpráva starosty o činnosti Rady městyse Za období od 12.9.2012 do 14.11.2012
5' stanovcni cen vodlého a stočnéhopro rok 201j návlh cen od firmy CEVAK a.s.
ó' Novó znčníobecně závazné vyhlášky o místnínpoplatku za plovoz systélnu
shrornažd'ovár]í, sběru, přeplavy' třídění, vyuŽívání a odstraňování komunáIních odpadťL
s účir'rnostíod 1' 1'201 3 dle novely zákorra č. 565/1 990 Sb.
7' Strnovení nríslniho pop1atku za komunální odpad pro rok 20l]
8. Nové Znění obecně závazné vyhlášky o místnífu poplatku ze psťr s účirrnostíod 1.l'2013
9. Metodjka stanovení prodejních cen pozemkťr vc správr'rím ťrzemí nčstyse Ledenice
10. Dohoda o linančním vyror'nání s firmou Geosan Group a's'
l1. Zápis Z Kontrolního výboru kontrola ze díe 19'1].2012
l2. Zápis Z dílčíhopřezkoumání hospociďeni městyse Ledenice zá lok 20l2
] 1. V) ialťni maJ<Lku z inr crltc_izlce
]4. Dodatky ke Smlouvě o výpůjčcea Smlouvě o piedání rrlajelku, uzavřcné se ZS' ZUS
a MŠLedenice dne 1'1-2009'
15. vyhlášení lozpočtovéhoprovizória něstyse Lcdenice od 1.1'2013
16. Rozpočtový výhled do roku 20] 5
17. Výsledek výběrovél'}o řizcni na veřejnoLl zaká7ku ..Lesní cesta- zpřístupněrrí lokality
Ledenice- Jámy l-etapď'
18. Zadání zDěny č' 2lizernního plárru obce Ledenice v k'ú' Zbořov' farma Mysletílt
19. Piíprava r'rového ÚZemního plánu městyse Ledenice
20. stanovení dotčeDéosoby kc schvalovárí ťlčetnizávěťky

'
]'

Zasedá1í zď]ájil starosta městJse Mgr. Miros]ar FrlncL' Č]eno\éZastupitelstva
schválili progranr j ednání XIII' zasedáli, který byldoplněn o body č' 14 a 20
3lL4 ověřovate]i zápisu byli jmenováni : Jiří Beneda a Jan cižek
3!L]) Kontro]L] plnění usnesení ZM ze dnc )0 '6'2012 az.l9'9.2012 pro\'edl nístostarosta
mé"l).( Ledcnice lny' Vichal Vau rc.

3lL!]

IILIIZo zprávy o činnosti Rady městyseI
intb nace účetníněstyse ll.Paulové o:

.
.
.
.

aktua]ním stavu finall]čních prostředkťL na účteclrn]ěstyse Ledenicc
stavu finančníchpt'ostředků na předplaceném nájemnérn od frrmy
Č},]VAK a.s. správce vodohospodářského tnajetku městyse Ledenice
splátce dluhu u firmy Zvánovec - dlul'i rrhrazen, zbývá pouze splálka ílťokli
splácení úvěru na stavbu DPS

infomace starosty mčstyse Mgť. Miroslava Fraňka o:
realizovaných stavebních akcích v městysu Ledenicc:
opťava místníchkomunikací MK směr Růžov'MKvsíd1ištj Na oborách
výrněna výloh a palapetů v plodejně potl.avin ve Zborovč
oprava vnějšíchomítek kaple ve Zbor-ově
oprava kanalizačních vpustí v Ledenicíclr a osadách

_
-

str-ana druhá

o rozestavěných stavbách:
- oprava domu č.p' 71 v Lcclenicíclr
- výstavba nového kanalizačníhoa vodovodního řadu v Sokolské ulici

- sanace vyhoře]ého býu v DPs
Podané žádosti o dotaci s realizaci v r. 2013 na:
'/ stavbu kompostiíny v Ledenicích státní fond životníhoprostředí
'/ stavbu retence rybrlíka Dolní Hradský Ministerstvo zemědělství
'/ obnovu obecníiro maietku po živelních polx'omách Ministerstvo pro místnírozvoj
kulturní akce v Ledenicích Jihočeský kmj
'/
/ stavbu zá7emí softbalového biiště v Ledenicich Ministerstvo školstvi. mládeže a těl'
Připrar or anó žádosli o dola(i oa:
o stavbu cyklostezky Ledenice - obrazení
o dětské hřiště na pozemku pod rybníkem Lazr'rou
o pořízcní novél]o úzen]níhoplá1u městyse Ledenice
o přístavbLl hasičskézbrojnice v ohrazcní
Požadavky na rozpočtovévýdaje Y roce 20l3:
. dokončenírekonstťukcc donu č'p. 71 ',U Králů"
. výstavba ]esní cesty Jána I' etapa
. výstavba n.íťadníhovftu na společiémvodovodu Borovany-Ledenice
. výměna oken na budovách v Ledenicích - hasičská zbrojnice' budova šaten
a restaurace Na hřišti
. budova radníce - rekonstrukce plynového vytápění a výněna oken
. výstavba skladu na clřevo v Zalincch
. pořízení plojektu na genelální opravu bytovóho domu č.p' 86 Náměsti

Stalosta \'c svó zprávě informoval členy zastupitclstva o dalšíchZáležitostech, které
projednávala Rada měStyse v uplynulém období. Dá]e se zmíni] o:
- záleŽitos1i odkana1izování br.Ldov postavených,$ad ťybníken['azna" (septiky, donovní
čistílnyodpadních vod) a problcrnatlcké výstavbě dalšíchbudov
'
- počtu prázdných (neobydlenýcl' domech v Ledenicích
- havfuii traktoru ÍldrŽby městyse (škoda hazena z pojištčllivinika hirváIie)
- havárii bagru do r'odiDného donu v Tloctlovské ulici
- zahájenó opravě kluhového obiezdu, ktcťou provádí správa a údr'Žba silrric
- problémo\'ém doručováníledenickélro zplavodaje do osad prostřednict\ Inl ČesL<. posty
z Č.BlLdějovic
- pořízcní znalcckých posudků na lristorické (sakrlí]ní)stavby na úzcmíměstyse
- počtu mat čníchzá]ežitostí vI.2012 (svatby' zlató svatby, vitání občánl(ů, životní
jubilea)

4d.ilstanovení cen vodného a stočného pro rok 2012 _ návrh ccn od firmy čEVAK a.s.
K projednání bodu"progranu č. 5 byl na jeďrfurí zastupitelstÝa něstyse Ledenice piizván
zástupce filmy CEVAK a.s' Ing. Rudolf Vodička' který upřesnil inlbmace uvedené
v písemnén.,Návrhu ceD l'odného a stočnéhoplo rok 2013", ktcrý měli Zastupitelé před

zaseciáním k clispozici' Návrh kalkulace cen vypiacovala lrmra ČEVAK a.s., Č'Buclějovice'
která spravuje vodohospodářský majetek městyse Ledenice' Schválenó dvousloŽkové cc]ly
vodného a zejn]él]a stočnéhopro l' 2013 jsou ovlivněny nrimo jiné náIůste nákladů

na plovoz Čov ve Zboťově' který byl kompenzován sníženímprovozního zisku
provozovatelské firmy. Město Bot'ovany a městys Ledenice udrŽrrjí cerry vodného a stočného
na stejné úťovni.

ad 6) Nové znění obecně závazné vyhlášky o místním pophtku za provoz systému

shrom.žďování, sběru, přepravy, tříděni, }TužíváÍia odstraňování komunálních odpadů
s účinnostíod 1.1.2013, dlc novcly zákona č. 565/1990 sb.
Zastupite]é projednali a schválili výše uvedenou obecně závaznou vy]rlášku pod č' ]/20l2'
jejížznčníby1o vypracováno v Sou]adu s mctodiokým materiálem odboru dozont
a

kontroly veřeiné splávy MinisteNtva vnitra.

!llz)

stanovení místníhopoplrtku Za komunální odpad pro rok 20l3

Kalkulaci pro výpočct a stanoveni sazby místního poplatku za p.ovo7

systému
přeplavy.
a
komrrnlílrrích
odpadťt
slťolnažďování, sběru'
třídění' vyuŽívání odstraňování
j70,připlaviia ílčetní1nčstyse. Výše poplatku pro rok 20l3 činí
Kč/poplatníkďkalendářní
Iok' V této výši byla zastllpitelstvem schválena pří]olrou č.] oZV č. 1/2012' výŠe1ohoto
pop]atku ZůstáVá na slejné úrovni jako v roce 2012.

3lLELNové znění obecně závazné vyhlášky o místnímpoplatku Ze psů s účinností
od l.'l.2013. Schvá]ením obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o nistním poplatku za psů došlo
od 1.l.2013 k navýšenísazeb poplatku pro kaŽdóho drŽitele psa(psťt)' ktcťý má trvalý pobyt
nebo sídlo na ťtzemíněstysc l,edenice. Vyhláška osvobozuie od tohoto poplatku poLtzc č]cll-Y
lcst'ti' nlyslivecké a rybářské st.iiže'

ad 9) Metodika stanoYení prodejních cen pozernků ve správním územíměstyse Lcdcíice
Metodika pro stanovení prodejních cen pozenkťl byla upraverra dle poŽadavkťr členťL
zastupitelstva na ziíkladě předcho7ího projednávání ze dne 19.9'2012. Konečrtá vcrze
metodiky na kteÍé sc zastupitelé shod]i je přílohou zápisu'
Geosan Group a.s.
Na zasedání zastupjtclstva městyse byl stalostou městyse piizván JlJDr. Rudo1f llrubý
pťávní zástupce městyse Ledenice' JUI)I' IJrubý měl pro člcny Zastupitelst\ a |liprc\eLl
výklad ke třem Zá]eŽitostern, ktclé za městys Ledenicc v současné době řcši:
- mimosoudní vyrovrrání s1imou Gcosan Group a.s'' gencrálním dodavatclcm stavbv
Domu s pečovatelskou službou v Ledenicích' ktcrá si subdoda\'atelsky nechala na této
stavbě pťovést stropní sádrokafionový podhled ve společenskémístnosti. t]kotvení
stropu bylo chybně plovedeno a došlo k pádrr sádrokartonového podhledu' bohuŽel
po záruční]hůtě' tj ' po upiynuti 72 měsícťl. S právními zástupci firmy Geosan (iroup
kancelrí JUDI' I lrubého pt'ovcclla právní
a.s. proběhlo několik jednání a
^dvokátní pro členy zastupitelstva bylo. přistoltpit
rozbol celé kauzy' Konečnédoporučení
o narcvnáli". Zastupiteló schválili uzavřcní této dohody.
na minrosoudní
',Dohodu
- uzavřeni Kupni smlouvy a snlouvy o zříZení předkupního práva a Dolrody o uŽívání
nemovitostí s TJ soKoL Ledenice' o tóto problenatické záleŽitosti jnformovďa člcny
zastupilelstva RNDr' Hana Korčáková spolu s JUDr'. Rudolfem Hrubým' len
konstatova1. Že srnlouva byla vyhotovena celkern v 5-ti růZných verzích' Proces
uzavření uvedcných snrluv se neustále a dlouhodobě komplikllje' Podle posledrrich
infom1ací' které zastupitclé dosta1i by snad ještě do konce tohoto roku nohli být
najetkoplávní dokumenty sTJ Sokol podepsány. očekává se poslední schválení
na předsednictvu Župy Sokolské v Praze.

3{!!) Dohoda o finančnímvyrovnání s firmou

strana čtvftá

-

Zálcžjtost sporu o využíváníveřejného plostrarlství s antrikovýt]1 hřištěm v cenllálni
části Zborova s bratly Ing' Janem Šjntakenl a Parlem Šimákem prcclal k ptovedcní
právního lozboru starosta městyse Advokátní kancel,Lii Lišov. Místostarosta Ing. vazač
se.It]Dr. Hrubélro dotázal na předpokládaný dalšípostup mčstyse Ledenice v této
kauze. JUDI. Hrubý navrhujc po důkladnénrpráv ím lozboru tohoto prob]ému. který Za
protistratu řešíAdvokátní kancelář Nádra1'ský&syn, aby městys Lcdcnjcc v pn'ó řadě
usiloval o smímémimosoudní vyřízení celé ZáleŽitosti' případně aby neohal ve
vytipované exponovanó dobč užívánívýše ZmíDěného plosloru, Z!ěřit l uk
a v}pracovat h]Lkovou studii' JUDI' Hrubý se domnír'á' že pokud by Spor} o tlzlvanl.
ale zejména o samotnou existcnci antukového hřiště a využívánícentrální části
vcřciného plostmnství ve Zborově veřejností. přerostlo v soudní spol' má něstys
Lerlenice dobré šance na úspěch. Zmčnit územní p]án tak. iak si to přeií bratai Šinrako\e
je dle názoru Advokátní kanceliíře nemístnézasahování do práv obecní srLnospri\y
městyse Lcdenice a pláv občanů.Zmíněný plostor ve Zbolovč jc \)uŽrvall lJr'o
neorganizované i organizovanó aktívity spoťtovní a společenské, je historicky
potvŽený a v této osadě funguje jako prostol shromažd'ovací' Je součástí návsi' stejně
jako ve 1něstě náměstí' Zaslupitel Ing' Jiří Kopáček PhD. nesouhlasí, aby lněřoni h]uku
objednal mčstys l.cdcnicc' a]e naopak stěžovatelé,ktljří by svá tvrzení nrěli tínto
prokriat.

B!LL!] Zápis z Kontrolního výboru _ kontrola ze dne 19.11.2012
Zápis z Kontrolního výboru Zastupjtclstva městysc Ledenice přečet]ajeho piedsedkyl]č RNDr'
Hana Korčriková CSc. Předmětem kontroly bylo:
1 ' Kontrola neplněných usnesení Rady a Zastupitelstva městyse Ledenice kc dni poslední
kontroly ze dne 19.,1.2012
2' Kontťola plnění usnesení Rady mčstyse za období od l 8.4.2012 do 11'II.20)2
]' Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva rněstyse od 25.4.2012 do 1 9'9'2012
4. Veřejnosplávní kontlola čelpánífinančníchpříspěvkůz rozpočtu městyse l.edenicc
posk1tnutýclr pro rok 20l2'

a!L1a Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření městyse Ledenicc za rok 2012
Podrobné infomDce k závěIečnétnu 7jištčniz díičíhopiezkoumání hospodaření městyse

Ledenice podďa ťlčetníměstyse Ilclena Paulová- Ko1'lfuolní orgiín Ekonomický odhor oddě1ení
piezkumu a metodiky hospodařeni obcí Krajského Írřadu v Ccských Budějovicíc\ při své
konbole za období od 1.]'2012 do 31.10.2012 Zjistil chyby a nedostatky' ktcré nemají
závaŽnost nedostatků uvedených v s 10 odst' 3 zákona č. 12al2004 Sb' pod pismenem c). které
jsou v zápise uvedeny v členěníd]e přcdtnětu přezkounání. Podle $ 13 odst' l Zákona
č' 42012004 Sb., o přezkoumál'ání hospodaření USC a Dso přijal něstys Ledcnice opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených \'zápisu 7dilčiho piezkoumání bezodkladně ihnc.l
poté' co by] s nimi seznámen'
3!L13) vyřazení majetku z inventarizace
Inventarizační kornisí byl piedložcn návrh na vyřazcní najetku n1ěstyse Ledenice uvcdcný
v seZnďl1LL: drobný dlouhodobý hmotúý najetck v pořizovací hodnotě od 3'000,- do 40'000,Kč a dlobný hmotný maietek v pořizovací hodnotě do j.000,- Kč. vťazený inventáLi uvcdený
v seznamu je vyřazovián z krrihovny l'(jdenice a Zbolov' z budovy l.adnicc' z hasičských
zbrojnic Ledenice' ohazeni. Zborov' Zaliny. ze sokolovny. z údržbyměstyse' Z loutkárny,
7 oťdinace MUDr. Kade.ové a z b]i'valé obecní Policie. Jcdrrá se o tnaterjál nepotřebný.
ne1iLnkční,po době své životnosti'

stlal)3 pátá

Na vyřazovaný majetek z údržbyměstyse: tťaktorový vlek a Škodu Felícia PICK UP byl
vyhotoven znalecký posudek a tyto předměty budou nabídnuty k odkupu připadnýnl
Zájemcům.

aq 14) Dodatky ke smlouvě o výpůjčcca Smlouvě o předání maietku, uzavřené se
ZS, ZUS a MS Ledenice dne 1.1.2009.
Zastupite1é schvalovali:
Dodatek č. 2 ke sm1ouvě o předání majelku, ktcrá byla uzavřena
s Základní školou Ledenice dne 1'1'2009' Dodatkem č. 2 svěiuic lněstys'Ledenice
dalšímajetek uvedený v příloze dodatku srllouvy k hospodaření Zs, ZUS a MS
Ledenice.
Dodalek č. 3 ke smlouvč o výpůičce,která byla uzavřena se Základní školou Ledenice
dne 1.1.2009. Doclatkem č. 3 svěřuje něstys Ledenice bezplatně škole k uži\ ání
sklcnik. oplocení a pozemky 53/1, 54/L, 54/2. 4773 a 55 v k.ú. Ledelice, ostatní
ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
ad 15) vyhlášení řozpočtového provizória městyse Ledenicc od l.1.2013
Podle 6 25 odst' 6 zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovýni prostředky CR
a oboí ČR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovilo zastupite]stvo mčstyse
pravid]a rozpočtovóbo provizoria plo období od l 'ledna 2013 do doby scl'tválcni rozpočtu
něstyse Ledenice na rok 20lj'

.
.

ad 16) Rozpočtor.ý výhled do roku 2015
Rozpočtový výhled sestavi1a účetníměstysc Ledenice' který obsahuje výhled výdajťt
a příjr'rrůměstyse Ledcnice až do roku 2015. Rozpočtový výhled schválilo Zastwitelstvo
r rar rhcrr cne podobČ. lteraje přilohou.,ápi.u'

lTběrového řízcnína veřejnou zakázku ,'Lesní cesta- zpřístupnění
lokality Ledenice- Jámy _ I.etapa"
starosta městyse l_eder'rice seznámil členy zastupitelstva s výsledkem výbčrovéhoiíZení
lesni cesta Jámy I-etapď', kterou pro něstys Ledenice provedla ťrma
na zakázku
',Ledenico
lN-Al, Č.Krum1ov' Zakázku provedc firma Dřevotvar ' řernesla a s|avby s'r'o. Chýnov'
Tennirr pro realizaci stavbyie stanoven od ]edna do červr'ra 2013'

4{u) výslcdck

4!-!!)Zadání změny č. 2 Územního plánu olrcc L€denice v k.ú. Zbořov, farma MyŠletín
Z*t,'pit"l't.'o městyse schváIilo zadání 7měny č.2 současně platného ťlzemního plánu obce
iÚlo) Leaenice změna se |ýká k.ú' Zborov farmy Mys]ctín. Zpmcovatelenl návr'lru zadání
zrlčny č' 2 je lng' Libuše Pfauserová' oprávněná úřední osobá pořizovate]e. Návrh Zněn-v č' 2
ÚPo Ledeni." byl projednán v sou]adu s přís]ušnými ustanovcníňi zákona č ] R']/2006 Sb-_
o tizenrnínl o]ánoválí a stavebním řádu (stavebllí Ziíkon) ve znění pozdějšich předpisů' K
náwhu změny č.2 ÚPo vydali svá odbonla stdnov]sks Jolcene orgál) a krajský ílřad
vyhoďlocení stanovjsek a piipomínekje pŤí1ohou tohoto zápisu'

šL!9IPříprava novóho Územního pl:inu

městyse Ledenice

sto,o..tu -ě.ty'" Ledenice inforrnoval Zastupite]e o zahájení připravných plací
a skonažd'ování podk1adů nezb1'tných pro tvorbu nového územniho plánu městyse
Leclenice. Se Zplacovalelen územního plánu firnou I]PLAN. s'r.o. by] dohodnut teťnrín
15.].2012' do kte.ého bude tl,ložnépodávat píserr]népožadavky na ZadáIi nového t]P'
Zastrrpi|elé byJi seznámeni s harmonogramcm pořízování UP Ledcnice'

stlana Šestá

3!L2E Stanovení dotčenéosoby ke schvalování účetnízávčrky.
UčetníZávěIku městyse Ledenice za příslušných kalendářní rok bucle d]e rozhodrrutí
Zastupitelstva schvalovat Finallčnívýbor zastupitelstva městyse v souladu se zákonen
č. 563/1991 Sb'' o účetniclví.který rrpravuje způsob vedení účetnictví,poŽadavky najeho
púkaznost a podmínky předáválí účetníchzáznanlů pro potřeby státu'

Stařosta něstyse poděkoval členůmzastupitelstva za púci a volrrý čas' kteÚ věnovali v r'occ
2012 ve prospěch městyse Ledenice a ukončil XlIl. Veřejné zasedáni zastupitelstva městyse.

star'osta městyse Mgr.

Miroslav Franěk

fr "-.-Zověřovatel zápisu

:

Jan

Čížek
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USNESENI

Z

XIII. Veřejného Zasediíní Zastupite]stva městyse Ledenice
konaného dne 4.12.2012

číslousnesení

hlasování pro/proti/zdržel sc/celkoÚ počct hlasujících

Usnesení č. 221
14/0/0t14
Zastupitelstvo něstyse vzalo na vědonlí zplávu starosty o čímosliRady něstyse za období od
]2.9.2012 do 14.11'2012 (přílohazápisu č. 4)
Usncsoní č. 222
14tI't/0t14
Zastupitelstvo nčstyse schvá1i1o cenu vodného a stočnéhove dvousložkové filrmě od l.l.2013
takto:

Kapacita
vodonlěru
(m3/hod.)

Schválené dvor-rs1ožkové cenv vodDého a stočnéhood 1 ' 1.2013
Pcvná s1oŽka (Kč^'odonlěr/rok)
PoJryblivá sloŽka (Kč/nr')

CeIk€m

Vodnó

stoČné

65,62

31,',79

30.83

2,5

6,0
10,0
15,0

C€lk€m
842
4071
10342
21807

Vodné
552
2991
80t5

Stočné
290
1080
2326

17530

42',7',7

Cena stočnéhopro odpadní vody zjilých zdrojů (srážkové vody' studna)
pevná sloŽka 2.99 Kč/m'
pohyblivá složka 30,83 Kč/n]
Cena za l mJ celkem...................33.82 Kč/m]
Všechny ceny jsorr uvedeny v Kč bez DPH 15 7o.( Návrh kalkulace.ie piílohou zápisu č' 5)
l1/0t0/ t1
IIsnesení č_ 223
Zastupjte]s1vo městyse sch\'álilo obecně Závaznou vyh]ášku č. 1/2012 o místním pop]atku 7a

p1'ovoz systému shlonaŽd'o\'ání, sbčru. přepravy, tříděuí. vyuŽívání a odstraňo\'i1ní
kon]unálních odpadů \'e Znái dlc přílohy 7ápisu s ťrčinnostíod 1.1'2013.
(příloha zápisu č. 6)

14(yq/^t1
Usnosení č. 224
Zastupitelstvo nrěstyse schváilo sazbu místniho poplatku Za pťovoz systému shlonaŽďování,
sběrll' přepravy' třídění, vyuŽívfuía odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 ve výši
370'- Kč na poplatníka a lok dlc přilohy č' l obecně záva7nó vyhlášky č. 1/20l2.
( přiloha zápisu č' 7)

t4t0t0/ t4
llsnesení č. 225
Zastupite1stvo mčstysc schvá]ilo sazbu pop1atku 7a provoz systénlu shlonaŽďování. sbě].u'
přepravy. tří.lění, \'yuŽívání a odstraňování komuná]ních odpadů pro přávnické osob-v- a
fyzické osoby podnikatcle na rok 20] 3 takto:
sběťná nádoba 11o ]itdl poplatek (Fo podnikatcl bezzaněshance) '.-'.'.''.''.''.'.']7o. Kč
IR50-Kč
sběrná nádoba l10 li1rů poplatck (Fo podnikate]). ' .. ' ' . - ' ' . ' .

(Fo

sběmá nádoba 240 litrů poplatek
tr]odnikate]).''.''...'..'....-''.''.'''''.'..'.....3'700.-Kč
sběrná nádoba 600 litnr pop1atek (Fo - podnikatel) .'...'..''.''.''..''.'..'.-'.-'..'.''.'9.250,-Kč
Všechny cer'ryjsou ur'edeny v Kč bez DPI1(

příloha zápjsu č' Í])

čislo

usnesení

hlasování pro/proti/zdrŽel se/ce]kový počet hlasujících

14/Il/0t14
Usnesení č. 226
Zastupite]stvo rněstyse sclrvá]ilo obecně závaznou vyhlášku č' 2/2012 o místním poplatku ze
psů ve zněr'rí dle přílol'ry zápisu s účinnostíod l']-20l]].
(příloha zápjsu č. 9)

I]snesení č- 227
14tlt0/14
Zastupitelstvo něstyse sc1'lvalilo netodiku stanovcni prodejnich cen pozenků vc spťávnim
Ílzemí městyse Ledenice zpracovanou soudnín znalccn] Ing' Karlenr Dnrkem pro období 20l3
až do konce volebnílro období v roce 20]4.
(příloha 7ápisu č- 10)
13/0/1/11
IIsnesení č. 228
Zastupitelstvo něstyse schválilo dohody o narovnání s finnou Gegosan Group a.s.. ve které se
snlluvní strany dohodly o mimosoLdnín t'inančním\,Trovniíní ve výši 30.000.- Kč' TLLto částku
uhťadí Geosan Gťoup a's. městysu l-cdenice jako částečnouulradrr nák]adťl vynaložených na
opřavLl spadlého stropníl'to podlrIcdu ve společenskémístr]ostj v DPs Ledenice.
(pií]oha zápisu č. 11)
14t0/0/11
I]snes€ní č. 229
Zastupite1stvo městyse vzalo na vědomí zápis z kontrolrrího výboru Zastupite]stva městyse
Ledenice ze dne l 9. ] 1 -201 2, který je přílohou zápisu č' 12

'llt0t0/11
l]sncsení č. 230
Zastupitelstvo zrušilo usnesení č' 136 ze dne 21.9'2011 o prodeji pozenl<u č. 4429/1 v k'ťL.
Ledenice. žadatelce Kvčtoslavě Kanděrové z důvodu nepodepsárri kupní smlouvy ze strany
kupujíci. (piíloha zápisu č'l3)
14t0ln/14
Usnesení č. 231
Zastupjtelstvo městyse vzalo na vědomí zápis z dílčíhopřezkounání hospodaření městyse
l'edenice za období od 1.1.2012 do 31' 10.2012, ktcrý.ie přílohou zápisu. (příloha zápisu č. 1'{)
'l4t0t0/ 14

Usnesení č. 232

Zastupilelstvo mčstyse na návlh ir'rventarizačníclr konrisí scl'tváli1o v1Ťazení
Z inventa|izace rněstyse Ledenice dlc seznamu, kterýje přílohou č' 15 tohoto Zápisu.

maj etku

14t0t0/14
Usnesení č' 233
Zastupitelstvo městyse schváli]o I]odaiek č- :] kc Srnlouvě o výpůjčceuzavřené se ZS. ZLIS a
MŠLedenjce dne 1'1'2009, kterýn mčstys T.edenice svéřUje blrzp]alllě škole k uŽívání
vyj1nenovaný majetek.
(příloha zápisu č' 16)

UsnesenÍ č. 234

11t0/0/14
rválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o předání majetku u7avřené se ZS,

,_".t.,p't.''t.'"
'"í"}.'.dnc 1.l.2009, kterým se navyšuje hodnota drobného dlouhodobého
ZUŠa MŠLedenice
hmotného nlaj(rtku a drobrrébo hmotného majctku svěicrrého k hospodařeni ZS, ZUs a Ms
Ledenice' (piíloba zápisu č. 17)

čís]ousncsení

hlasování plo/proti/ZdrŽe] se/celkový počet hlasrrjících

Usncscni č. 235
ut0/0/14
Zastupitelstvo městyse schválilo a vyhlásilo rozpočtové provizoriuur městyse Ledenice
s platností od 1'1'2013 do doby schváleDí rozpočtu městyse Ledenice pro rok 20l3 vc znění dle
piílohy zápisu č. 1 8
Usnesení č. 236
14/IvO/11
Zastupitelstvo nlěstysc schválilo rozpočtový výhlcd mčstysc Ledenice do roku 2015 d]e přílohy
zápisu č. 19'

237

Usnesení č'
l410l0l14
Zastupitelstvo městyse \'zalo na vědomí výsledek výběrovóho řízenína zakiízku
''Ledenice
lesní cesta Jámy l.etapď'. provedenél'to fimorr IN-AL Č.Krumlov. Jako nejvýhodnějŠí
byla vylrodnocena nabídka firnly Ho&4. s'r.o'' Tábor' která však zakázku z kapacitních
důvodův teťmínuuvedenén v návrhu smlouvy o dílo písenně odmÍtla'
vc Úběrovém řízeni byla vyhodnocena jako druhá v pořatlí fima Dřevotvar _ iemesla a
stavby s.r'.o' Clrýnov' s cer'rou za realizaci díla ve výši 1.219'856. Kč bcz DPH.
(příloha č' 20)

.

.

Usnesení č. 238
14/0/0/14
Zastupjtelstvo městysc Ledenice rozhodlo ve věci zadálí změny č' 2 územniho o]ánll ohce
Ledenice takto:
I. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k návll]u zadání znčny č. 2 ÚPo Ledenicc v kataslrá]ním úzenlí
Zborov, fama Mysletin
2' návlh zadání zn1ěÍy č'
ÚPo Ledenicc projednlnj v souladu s příslušnými
ustanoveními zakona č' 183/2006 Sb., o územním p1ánování a stavebním řádu
(stavební ziákon), vc znění pozděiších piedpisú (dálejen ,,stcrýební zákon") a lpraýený
V sou]adu s $ 47 odst' 4') stavebního zákona, jako závazný dokument, najchoŽ záklar1ě
bude zpťacován návrh změny č. 2 UPo Ledenice
3' vyhodnoccní stanovisek dotčenýoh orgiinů
krajskélro uiadu
pŤipon nek
uplatněných pii vystal'eni návrhu zadání změny č' 2 llPo Ledenice'
Il. schvaluje
1. v souladu s ustanovením $ 47 odst. 5) stavcbního Ziíkona a v souladu s ustanovením
$ 84 odst' (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 7řízení), ve znění
pozdějších předpisů' zadání Zmenv č'2 ÚPo l,edcnice. uproverré na záklaclě
vyhodnocení požadavků a piipomínek, ktelé byly up1atněny ve stanovené lhůtě
ve smyslu 6 47 stavebnílro zákona,
IlI' ukládá
1. starostovi obce. zajistit na Základč schváleného zadání zpracor'ríní a projednání návrhu
změny č. 2 UPo Lcdcnice v souladu s příslušnými ustanovením stavebního Zákona a
příslušnéplováděcí vyhlášky.

2

a

a

Příloha zápisu č' 21 Důvodová 7pláva
Přiloha zápisu č. 22 Návrh zadárrí zn,lě11y č- 2 ÚPo Lederrice v upravcná.D znění na základě
vyhodnoceni
Piíloha zápisu č. 23 Vyhodnocení star'rovisek dotčených orgánů a krajského ílřadu a připomínek
k návrhu zadání změny č. 2 ÚPo Ledenice

čís]ouslesení

hlasování pro/pr'oti/zdťŽel Se/ce]kový počet h]asujících

11/0to/t4
Usncsení č. 239
Zastupitelstvo něstyse vza1o na vědoní ífolmacj staťosty o zaháicní přípravných pracích a
shronaŽďování podkladů (pritzkuny a rozbory) pro tvorbu novélro úzcrnnjho plá1u nčstys
Ledenice, které plovádi firma UPLAN. s'I.o' Členové7astupitelstva' iako Zástupcí obecní
sanosprávy mají. stejně jako fyzické osoby, píávo vznášet píscmnépoŽadavky na Zadání
zpracovateli Ítzemníhoplánu v tennínu do 15' března 20l]. Zadání nového úzenníhoplánu
bu(]e zvcřeiněno a veie.jně proicdnáváno od začátku února 20l3 do výše uvedeného termfuu tj.
do 15 3.20111.

t1t0/0/r4
Ilsncscní č. 240
Zaslupilelstvo městyse stanovilo Finančnívýbol Zastupitelstva rněstyse Lcdenice jako
dotčenou osobu k plovodení kontroly a ověření tlčetníuzávěrky úlčstyse
Zákona č' 239/20] 2 Sb', $ 4 odst' Í], písnl' w).

5rarosld

or

lllťrl)cšNy'gr' Vi_n. u\ lrancL ''''

llor atcl ,,ip."u:Jil

ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu

l.

Z

:

BcrqJr
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Jan Č]ížck

xIII. veřejného zasedání zastupitclstvá městysc Ledenicc:

Přezenčnílistina ze Zasedání zastllpite1stva 4' ]2'20]2
2' Záznanr o hlasování ZM 7e dne 4'12'2012
3. Kontrola plně1'Í Ltsncsení Ze Zascdáni ZMdne20-6.2012a]9'9'2012
4. Zpláva starcsty o činnosti RM od 12'9'20]2do 1'1']1.20l2
5. Návr'h ceny vodného a stočnéhoplo rok 20l3
ó. NávIh ozv č' 1/2012 o místnímpoplatku Za.'odpady" od ] ' l'2013
7- Sazba n stniho p(lplatku pro fyzické osoby a pr'o fyzické osoby podnikatelc
8' Návrh oZV č. 2/20i2 o místním pop]atku ze psťl
9' Mctodika pro stanovení prodejních cerr pozcmků v(- správním Ílzemí nlěstyse
l0- Dohocla o narovniini s (icosan Group a.s.
l l. Zápis z Kontro}ního výboru Zastupite]stva městyse zc dne 19.l 1 '20l2
12' Zápis z dí1číhopřezkoumár'ri hospodařer'ri rrrěstyse Ledenice z r. 2012
13' Sezrram vyřazovarrébo majetku rněstyse Leclcr'rice
l cLlenice
] 4' Nár,rh Doclatku č' 2 kc sm]ouvč o prer1árr nlaiťlku sc ZŠ.ZU S a MS
pro
r'
2013
l5' RozpočtovéprovizoriLLm mčstyse Ledenice
16' Rozpočtový výlrled rněstyse Leder'rice do r. 20l5
jte le slrvby
1 7' Rozhod utí zadavatele o \'ýběru lrej\ hnd néj sr nchrJk} rlí 7hnto!
l8' Důvodor'á zprál'a k návlňrr 7adán] Znlén)'a' 2 UPl l LcdcLrice \ L.U' Zborov
19' Nár'rh zadár'ri změrry č' 2 tJPo Leclcrrice
20' Vyhoúlocení stanovisek dotčených oígánů a Kr'aiského úřadu a piiponinck k návthu
/aldn'/ll]én) i' 'l Po l edc licť

