MESTYS LEDENICE

Zápis

z

XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 17.4.2013

Přítomno : 14 členů7astupitelstva, viz. prezenční ]istina
Program:
1. Zahájení a schválení progamu zasedání
2. Jmenování ověřovatelů zápjsu
3. Složeníslibu nového člena Zastupite]stva
4. Jmenování předsedy osadního rnýboru Ohrazení a dalšiho člena osadního výboru
5. Kontlola plnčníusncsei]í Zastupjtclstva rnčstysc ze dne 20.2.2013
6. Zpráva stalosty o činnosti Rady městyse za období od 19.12.2012 do 10.4'2013
7. Závěrečný účetrrrěstyse Ledenice za rok 20l2
8. Zpráva Krajského úřadu _ oddělení přezkllmu a me1odiky hospodďení obci o výslcdku
přezkoumání hospodaření
Ledenice 7a fok 2012
'městyse
9. a) Ro7počet Zs' ZUs a Ms pro rok 2013
b) Zádost o uděleni výiimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Ledenice
10. Rozpočtová opalření městyse r. 2013
11. Návih na vyřazení najetku něstyse Ledenice r' 2013
12. Zápis z Kontro]ního výboru zastupitelstva něstyse Ledenice Ze dne 25.2.2013
1j. Zásady vybírání a využíváríjednorázového nájenrného v DPS
],l. Dohoda o finančníI lypořáďfuí řealizované zákázky ,'Ledenice - lesní cesta Jámy I.etapa"
l5. Dodatck č. 2 ke smlouvě o dílo s finnou EURovI^ Cs' a.s. Sokolská ulice úpl3va
povrchri včctnčobrubníkťt
1ó. Nové smlouvy o přispčvcích 7 ro7počtu městyse Ledcnicc na 7ák1adě přcrozdčlcní
schvá]eného příspěvku pro Lodní modeláře Ledenice - smlouva o příspěr'ku č' l4120l3
17. Majetkoprávní záležitosti:
Zrušcníusnesení č.123 ze dne 22.6.2011 (výkup pozemku parc'č. 46'15/6 v k'ú. Ledenice)
doplnéní programu boclu 9)
9'b) Žádost o udělení vj,jimky z počtu detr

le rrídach MŠpro skol rok 20l] 20]4

glLD Zasedání zúájilstarosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Zastupitelé schváliliprogran
jedlrání xVl' zasedání ZastlLpitelstva doplněný o bod 9b)-

3]La ověřovatcli

zápistr byli jnerrovarri

I

Ing' Josel Hronek, JaŤos]av Klečka

4!L3) Kontro]u plněni usr'reser'rí ZM z 20.2.2013 provedl místostarosta městyse
lng. Michď vazač.

4!L!) starosta mčstysc vyzval přítomné členy Zastupitelstva, aby povstali a minutou tioha
ucti]i památku zemřelého člcna zastupitelstva městyse Ledenice pana Jana Čížkaz ohrazení'

Na uvo]něné místo člena Zastupitelstva n]ěstyse Ledenice nastoupila paní Hana Tůnová
z obtazeli, která by]a prvním náhradníkem dle výsledkťr voleb yr.2010za volební stlanu
Sdr'uŽení za rozvoj osad městyse Ledenice'

Starosta měslyse přečetl předepsanó znčníslibu v souladu s s ó9 odst. 2 zákona o obcích
piítomnou členku zastupiteIstva kc složeníslibu, proncsením slova

a vyzva]

''slibuji".

stIana druhá

4!L]!) Členovézastupitc]stva na písenný návlh osadního výboru v ohrazení jnenovali
do ttvolněné l'unJ<ce předsedv osadního výboru v ofuazcní novolt členku zastupitelstva paní
Ilanu Tůnovou.

Na usta\'ujícím zasedá1í něstyse Ledenice dne ]0'11.20l0 bylo zastupitelst\'em přijato
usneseni č. 2], ktcrýI byly stanoveny pětič]enné osadní výboly. osadní výbor v ohrazení
zůstal pouze čtyřčlcnnýa proto byla na návrh ov v oluazení Zastupilelstvem městyse
Ledenice jmenována do funkcc člcrrky oV paní Vendula Allizarová.
obě nově obsazené funkce budou r'ykonávat do konce volebního období -

Clo

řtna 2014'

ad 6) Informace starosly o důležitýchaktuálních zálcžjtostcch městyse:
K.nalizace a čov Zbo.o': lng. Michal Vazač sdčlil' Že stavba kanalizace x cov Ve
Zborově byla podrobena kontrole v)'pouštěných vod, kterou provedl Vodoprávni úřacl
v Čcských Budějovicích. Ze závéru kr'ntro11 r1pljrá. ze ČoV splňuje zákonné
poŽaclavky a to ještě s rezervou. Ko]audace stavby se má uskutečnit v kvčtnu 2013
následovat bude Závěrečné vyúčLovánídotace včetně kontroly z Ministcrstva
zenědělstvÍ. Starosta uvedl, žc pro zdámý prlrběh kolaudace rrž zbývájen osadit svodidla
u místní komunikace dle poŽadar'ku odboru dopmvy Magistátu Č.Budějovice'

.

a

.

Lesni cesta Jáma _ I' ctapa: žadatelen o dotaci na tuto stavbu isou Sdružerrélesy
Ledenice - Borovany, adr't'tiltistraci projektu prováděly Sdr'uŽené lcsy l,edcnice
Bolovany ve spolupráci s městysen Ledenice. V projektu ovšem nebyLo počítáno

s podmáčeným měkkým podložíma proto si iádné provedení stavby lesní cesty vyŽádalo
vícenáklady spočívajicív navczct]í podkladní vrslvy šlěrku. Starosta předpokládá, Že i
když jc lesní cesta primárně určerra ke svážení dřevní hmoty, můžebý1 výhledovč také
vyržívána.jako procházková zóna pťo občany.

obnova asfaltového povrchu místníkomunik.cc v ohrazeni po povodních začne
piíštítýden. llana Tůnová upozorňuje na ncoxistujícíodvodnění podél místní
komunikace, na které má být obnoven asfaltový povrch poškozený piívalovými dešti.
Domnívá se. žc by se mělo piedevším vyřcšit odvedcní povlchových dešt'ových vod. Dlc
slov H' Tůmové na tuto nutnost upozorňuje osadní \'ýbor již několik let. Starosta sdělil,
žc odvodnění bude pravdčpodobně vedeío mimo as1áltový povrch místní komunikace a
bude ho nejlépe realizova1 v IáIci budoucí výstavby kanalizace a ČoV.

Rckonstřukce domu č. 7l U Králů v Ledenicích: pokračujípráce dle hatmonograrrru
zednické práce, roz\'ody elektťoinstalace. Vodoinstalace' Nad rámec plánovaných oprav
dojdc k výněně oken v celé buclovč. Plostory r pirzemi nabizr Rada mcst) se k pronájfuu.
JedDá se o tři pros1ory o velikosti 80 m'' 55 m'a 20 m- \'cetnč sociáhlho zazemí. Rada
městysc má zájen pronajnout t)'to prostory Zejména pro provozování sluŽeb občanům
městyse. Infomlace je zveřejněna na úřcdnídesce ťtřadu' Zaslupite]é by uvitali také
nájemce' kteiý by zde chtěl otevřít plodejnu S průmyslo\'ýn ZboŽí1T].

Připravujc

rybníka,.llomí Hladský" v Ledenicích
oprava cesty (hráZe) Ll řetenčni nádlžc "Kačerovec"
oprava střechy ta obřadní sir'ri na hřbitovč v Ledenicíclr

sc: oprava hráze

oprava střechy nad kulturním sálerrr v Zalinech

s1Ťana třetí

.

sokolská ulice _ vodovod a kanalizace: dodavatelská finna provcde nad rámec projektlL

nový asfaltový povrch v Soko]ské Úlici, Včetně osazení obrubniků a oprav clrodníků.

.
o

.

Úspěšné dotace: městysu Ledenice se podďilo získat dotaci na vybudování kompostámy
a dětského hřiště na pozencích pod rybníkem .'l,aznď''

Převod budovy sokolovny včetně pozemků: RNDI' Ilana Korčáková Csc' - nově
Zvo1ená stalostka TJ Sokol Lcdcnicc
sclělila zastupitelťLn' že pie(lscdnictvo Zupy
je
sokolské v Pr'azc' které posledním schva]ovacím orgánem kupní smlouvy na prodej %
sokolovny v Ledenicích bude Zasedat 10.5.2013' Následně bude moci TJ Sokol Ledenice
podepsat s městysem Ledenice kupní smlouvu a zároveň smlouvu o uŽívání sokolovny.
Antuková plocha v ccntrální části Zborov: Ing' Vazač vyhotovi1 písemnou odpovčď
r'ta dotazy Ktajské hygienické stanice, týkajícíse plovozu a hygicnickýclt požaclavkťl
na antukový povrch. Tato korespondence souvisí se stížnostmia záměrem bmtrů
Šimákových ze Zbot'ova na odstra]lčníantukovó p]ochy v této části Zborova.

.

Tvorba nového územního plánu: zpracovate]ská ]irma UPLAN' s.r'o. Vlastiboř

zpracovala Návrh zadání územníhoplánu Ledenice, k1erý iešícelé splávní úZemímčstysc
složcnó z katastrálnícl'i ťtzcnrí l,cdenice (kód k. ír. 679798). ohazení (kód k. ú.791ó28)'
7'al iny (kód k. ú. 662224), Zbolov (kód k. ú'79 ]6l4). Toto zadání je Z\'eiejněno na úřední

desce od l3.března 2013' DalŠíprojednávání návrl'lu zadiiní bude pokračovat dlc
stanoveného hamonogramu. Při této piíleži1osti starosta mčstyse dal členům
Zastupitelstva na zváŽení několik va ant na q.Llžitíveřcjnóho pťostranství ve vlastnictví
mčstysc Lcdenice v]okalitč ,,Na Zahraclach" \ iehoz cjstj jsou n!ní vybudována
párkovaci místa pro pacienty MI]Dr' Kr,'ulika. ZbjVa zde cca 700 m'. ktelé.je moŽné
navrl]iout v novém UP na výstavbu bytového domu, nebo na výstavbu dětského hřištč
pro žáky l.strrpně ZŠaj.

o

Provozování výherních hracích automatů( VHP) a videoloterijních terminálů (vLT):
V Ledenicích se nachází v současnédobě v provozll 16 ks VHP a 1 ks vLT Lmístěných
v plovozovnách FERRARl-Trocnovská č'p 126' VINPEAL-NáněStí č.p. 70 a coTToN
BAR-Náměstí č.p. 4' Pod1e aktuální infomace z Krajského ťlřadu Jč. kťajo odboru
hospodářskó a majetkovó správy bylo Ustav m soudem zrušeno přechodné ustanovení,
kterým se mění zákon č.202/1990 Sb'' o loteriích a.jiných podobných hrách' Pro obce
a mčsta to znamcná' Že rr-robou kdykoiiv vydat obccnč závaznou vyhlášku na regulaci
hazardu na svém území(např' provoz sázkových her onezit místně. časor'ě' nebo úplně
Zakrízat)' clenové zastupitelstva se rozhodli pťozatím oZV na regulaci hazardu nevydat
s odůvodněním. že jim v této souvislosti nejsou známy žádnéstížnosti Ze strany občanů
ari Policie ČR.

Starosta městyse ve svó zprávč dálc hovořil o:
poříZení nového tlavního traktoru pro správce DPS a spoíoviště
úončenínájnu Ý bytě č' 59/D exekutořem
ku]tumích akcích pořádaných městysem Ledenice
zápis kronikáře do kroniky městyse za.ok 2013
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Závěrečný účctměstysc Ledenice by1 členy zastupitelstva sclrválen s výhradami'
důvodem výhrad.jsou chyby a ncclostatky uvedené ve zprávč z kontloly hospodaření městyse
Ledenice za rok 2012, ke kterým v náslcdujícírr-r usnesení přiialo zastupitelstvo nápravná
opatření viz' usneseniZM č' 259.

4!-Q Pracovnicc Krajskébo úiadu z ekononrického odbonr - oddělení pie'<rtrllu a metodiky
hospodďení pror'edly na základě zákona č. 542/2001 Sb. dílčipřezkoumár'rí hospodařer'ri

měslyse Ledeíice ve dnech 29'l0.20l2 až31'10.2012 a záyěrečné přezkoumráni hospodďení
městyse Ledenice ve dnech l3'3'20l3 dž 14.3.2013. Zpráva obsahuje dvanác1 slran a je
příLohou zápisu. Zpláva o plně1 piijatých opatření bllde piezkoLlnávajícímu orgánu Zaslána
v piscnnó podobě do 30.11.2013 viz. usnesení ZM č' 259.

!d_24) Rozpočet Zákiadní školy, Základní urnělecké školy a Mateřské školy Ledenice
předložený ředi1elem ZŠna rok 2013 byl schválen v předložené podobě vyror'nané výnosy
a nák]ady ve Úši 3'655 tis' Kč a rozpočet na neinvestiční výdaje (dotace od státu) ve výši
]

2.999

tis Kč

ad 9b) Ředitel ZŠ,ZUŠa MŠI'cdenicc poŽádal ziizovatele o udělení výjimky Z počtu dětí ve
tiídách Mateřské školy Ledenicc' 'luto moŽlost dává ziizovatelí ško]y s23 odsl. 5 Zlkona č'
5ó1/2004 Sb. (školský zákorr). Udělením této vi'jímky bude dodrŽena celková kapacita 80 dětí
v Mateiské škole' stanovená podle rejstříku škol. K tomuto bodu proglamu vznikla diskuse
Mgr. Vladislav Šesták informoval o tom' Že v ]etošním roce muselo b]it odmítouto 19 dčtí
z přijeti do MŠ.rra základě stanovených kritérií.z důvodu kapacitních.

členovézastupitclstva navrhují a doporučujístarostovi projednat s ředitelem školy
Mgr..Iosefem cukrcm budoucí zájem o přijetí dětí do MŠs qýh|edem cca ó_ti lct'
z tohoto počtv dětí s traa|ým pobytem na územíměstyse Ledenice a počty dětí s trvalým

pobytem vjiných obcích. Zastupitelé se zanýšlcli téŽ na krizo{ým řešenín] pro lozŠ]ieLli
stávajících tříd v MŠa to vyuŽitín rezeNních prostor \' Mateřské škole víceúčclovélrosálu'
Tato možnost by si ovšem vyžádala dalšístavební úpravy dle zákonných požadavků na
p.ovoz MS.
Zástupce řcditelc ZŠ'ZUŠa MŠMgr' Vladislar Šcstak upozornil na skutcČnost. Že zdaleka
ne všechny děti' ktelé 1nají Zájem o piijťtr do MŠr Lcdeniclch' nís]cdnénastoupí do prÝní
liídy ZS v Ledc cích. Naplněnost tříd v Základní škole tcdy nepřínro souvisí s počty dělí,
ktelé malí Zájcm o piijetí do MŠa nap]nenost trld \, ZŠor lir nuic tcz odcho(] dčtív páté třídě
na víceietá gymnázia. od piíštíhoškolního loku musí Ziíkladní školy zavést povinnou výuku
dvoir cizích jazyků' V Ledenicích budc zajištěna výuka anglič1iny a němčiny se stávajícím
stavem učitelťl pro 7, 8 a 9 ročníkZŠ.

3]L!!)

Rozpočtová změna č. 3 se týká zvýšenívýdaio\'é části ro7-počtu městysc Lcdcnice
naIok 2013 výdaje na stavbu lesní cesta Jiima'I'etapa'

ad 1l) Přílohou Zápisu je soupis maietku mčstysc Leclcnicc navr'žený na vyřazení' jedná se
o vyřazcní drobného dlouhodobého hnotného majetku zařazeného v kategorii od 3'000,do 40'000'_ Kč a drobnóho hmotného majetku z kateÍ]orie do 3.000.- Kč'
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gL12) Předsedkylrě Kontrolního výboru přcdložila zastllpite]stvu městyse I-edenice Zápis
Z

kontroly konané dnc 25.2.2013. Předmětem iednání byly násiedující kontroly:
l
Kontťola neplněných usnesení Rady a Zastupi{elstva městyse Ledcnicc ke dni poslední
kontroly ze dne 19.11.2012
2' Kontrola plnění usnesení Rady městyse za období od 1'9.I2.2'0I2 d,o 6.2.2013
3' Kontrola p1nění usnesení Zastupitelstva n]ěstyse ze dnc 4.12.20l2 a2'1.12.2012
vcŤcjnosplávní kontrola čerpánífinančníchz rozpočtu měslyse poskytnutých
pro rok 2012.

'

'l'

Zastupitelé na návrh stalosty schválili lové Zásady vybírání 3 \]t]Živar]i
jcdnorázového nájenrného pro byy vDomč s pcčovatelskou sluŽbou v Ledenicích' Podle
tčchto zásad budc lrazeuo jednorázové nájemné pro byty, na které budou uzavřeny nájemní
smlouv1' počínaje dncnl 1.5.20l3.

ad 13)

ad l'l) Právní zástupce městyse Ledenice JUDi. Rudolf Hrubý připravil písemnou Dohodu
o financováni projcktu uzavřenou nezi SdruŽené lesy l,cdcnicc a Borovany a mčstyscm
Ledenice. ve které je dohodnut způsob spolufinancování projektu na výstavbu lesní cesty
Jáma I.etapa, vedeÍý pod reg' číslen'r1l l014/l 123al23/005429.

3lL5)Ke sn

ou\'ě o dí]o o dodávce s1avebniclr prací pro stavbu ,'Ledenice Soko]skáu]ice
vodovod a kanalizace" připmvila dodavatelská firma EI]RoVIA CS, a's' po dohodě se
starostou městysc Dodatek č' 2 na vícepláce, spočíÝající
v novém as1á1tovém povrchu télo
nríslníkomunikace. osazení obrubníkťt a opravy chodníků'Pťrvodrrí projekt stavby počítal
pouze s asÍiltovánim výkopových ýh'
Č1en zastupitelst\ia Jiií Hinterhólz podal za T,odní modeláře Ledenioe (KLoM) žádost
o přerozdělení finančníhopříspě\'ku z rozpočtu mčstvse Ledenicc v r' 2013. Přispčvck byl
Radou nčstysc původně piidělen Lodnín mode]ářům na částečnouúhrac1u nákladů spojených
s účastíjunioru zKLoM Ledenice na Mislrovství světa vRusku r'Kalinigradu. Této
mezinářodní soutěže se člcnovó KLoM Ledenice nezúčastníz organizačních,1iíančních
a teclmických důvodů.Zastupitelé schváli1i nové sm1ouvy o piíspěvcích s Lodnínri modelríii
a s SDH Ledenice v sorrladu s usnesením Radv mčstvse č. 54 Ze dne 10.4.2013'

4!L!!)

ad 11 Zastupitcló rozhodli o znršení usnesení ZM č. I23- kterýnr byl schválen \'ýkup
pozemku parc. č' 461516 o výměře 33'{ m2 vk'ír. Ledenice, z dů\,odu neochoty vlastníka

pozemku podepsat kupní sm1ouvu.

Závěrečná diskuse:
RNDr. Hana Korčáková' CSc. upozorňuje. že v následujících měsicich rlůŽc nastat problém
s úbradou zálol] na energie v budor'ě sokoIovny v Ledenicích. Na bankovním účtul'J sokol
Ledenice nejsou potřebné ]inančníprostředky. Sokolovnaje v současné době využívána dčtmi
i dospělými bezplatnč' spoftovní oddíly nehradí TJ Soko1 nájem. Místostalosla Ing' Michal
Vazač navrhuje' případné fir'rar'rční plostřcdky poskytnuté městyse Ledenice na íůraduenergií
v sokolovně odečítatz kupní ceny sokolovny a finanč]ri prostředky takto \TpoŤádat pŤi prodeji
léto nemovitostj.

strana šestá

Mgr. VladisLav Šesták sdčlil. žeie nutné plovóst odbomou revizi cvičebníchprvků v budově
sokolovny a je j ich následnou obnovu'
Č]enka zastupitelstva Bc. Jaroslava Žlrludová upozorňuje na nebezpečí úruu:
nebezpečný ŽeleLný kry1kanálu u skluzavky rra dětském hřišti u brrdovy školnídruŽiny
.po lárou", kde.iiž došlo u úrazu dítěte
v místech bývalého plotr'r na Í'arskézahradě, kde Zůsta1y Zbytky betonových sloupkťl
na dolnín náměstí v parku by bylo vhodné umístit ký na kovovÓ 7aři7eni. které zde trčí
ze 7emě a slouŽík upevněnívá.ročního stronru'

.
.
.

Bc. Žďudová se dotazuje' zdaje vybavení školnídruŽiny (např. digitální hry) pojištěno pťo
případjejich poškození' nebo piípadnou škodu nrr.rsí hradjt rocliče dítětc. Tuto záIcžitost
prověří starosta lněstyse.

Zastupitelka laké upozornila na opakující se Špatnýstav volného ustájení stáda skotu
soukronlého zemědělce Jiřího Nováčka.
Jaros]av Klcčka ze Zaljny také upozon]il na nut11oLL opťavu on]ocerrí dětského hřiště na návsi
v Zalinech. kde rovnčŽ došlo k ulazu dítěte'

starosta městyse Mg]'' Mircs]avFraÍěk' '.

ovčřovateL zápisu

:

lng. JosefHronek

ověřovatel zápisu

:

Jaroslav K]ečka
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USNtrSENI

XVl. veřejného Zasedá]í Zastupjtelstva
konaného dne

čis]o usnesení

17

městyse Ledenice

'4.2013

hlasováni pro/pr'oti/zdržel se/celkový počel hlasuiících

l]sncsení č.255
t3/i n4
Zdstupitelstvo městyse.jmenovalo do fur'rkcc přcdscdy osadníl'ro výboru v ohrazenípcní
Hanu Tůmovou, nar.5.l2.1957, byem ohrazení30. členku zastupitelstva městy se Ledenice
(pií]oha Zápisu č. 5)
s plarností od l 7' 4.201 3 do konce volebního období v r' 20 14.
't4/0t0/14
I]snesení č- 256
Zastupitelstvo městysc j mcnovalo do funkcc člena osadního výboru v ohrazení paní Vendulu
Áilizarovou, nar. 25.3.l981. bytem olrrazení 52, s platností od 17'4'2013 do konce Volebního
(pří]oha zápisu č' 5)
období v r.2014.

f]snesení č. 257
t4/0/0n1
Zastupitelst\'o městYsc vzalo na vědoní zplávu staÍosty o činnosti Rady městyse za období od
l9 l2 2012 rlo l0 4 201i
(pií]oha zápisu č. 6)
Usnesení č. 258

t4t{'t/0t14

Zastupitelstvo městyse projedna]o závěrečný účetlllěstyse Ledenice a souhlasí
s hospodařenín něstyse Ledenice a lok 2012 dle ustanovení { 17 odst. 7 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb.. s výhradou.
(příloha zápisu č. 7)
flsnesení č. 259
14lÍ|/i/'l4
1' Zastupitelstvo městysc na svém zasedání projednalo Závěrečný ťLčelněstyse Ledenice Za
lok 2012 včetně zprávy o výslcdku přezkoumání hospodaření n]ěstyse Ledenice Za rok
20l2 od kajského úřadu oddělení přezkumu a metocliky hospodaření obci uskutcčnčnó vc
dnech 1 3.3.20l 3 aŽ 14.3.201 3. 29. 1 0.2012 aŽ 3 I'l 0'2012.
2. Při přezkoumání hospodďení něstyse Za rok 2012:
r' byly zjištčnyclryb"v a nedostatky. které nemají Závažnost nedostatků uvedených
pod písm. c). [$ 10 odst. 3 písm' b) Zákona č. 420/2004 Sb']
r' byly zjištěny chyby a nedostatky' spočívajícív LŠ10 odst. 3 písm' b) zákona č'
420/2004 sb.] c4) polušeni povinností a c5) ncodstrančr]íncdostatků zjištěÚch při
dilčírrlpiezkoumání a při přezkour'rráni za předcházející roky'
3' Zastupitclstvo městyse přijďo rrásledujici opatření k odstranění chyb a nedostatků
uvedených vc 7právě o výsledku přezkollmálí lrospodďení městyse za rok 2012 s tirn, Že
inlbřmace o plnění přijadch opatření bude podána do 31.l.2014.
Nápravná opatření:

.
.

Skutečnéstavy majetku a závazků nebvlv ZazÍaneniiny v iiventumích soupisech.
opatřeDí k nápravě: splávně Zaúčtovat\'ěcná břemena v roce 2013'

schváiený lozpočet 20l l bYI přenescn Clo výkazu l.'lN 2-l2 M v odljšnépodobě
opatřcni k náplavě: spúvně zadal řozpočet na rok 2011 do výkazu FIN 2-l2M
\ rocc 201i

číslousnesení
Pokračováníusncscni č. 259

hla,ovcnr pro proriTdrlel .e celkorl poiet hlrsLrjrcich

Dle arrávy o výsledku hos
oDatření bvla Dřiiata ke tŤem nedostatkům.
opatření k nápravě: přijmout opatření ke všem Zjištěnýn ncdostatkům
Schválený rozpočet 20l2 byl pořizen do vÝkazu FIN 2-12M v odlišrrépodobě
opatření k nápravě: správně zadat rozpočet r. 2012 do výkazu FIN 2-l2M
v rocc 2013.

(pří1oha zápisu č. 8)

Usnesení č. 260
14lotut4
ZastupiteLstvo městyse schváliio dle přílohy zápisu:
Finančnívztah ro7počtu Zřizovatele městyse Ledenice k rozpočtrr ZŠ'ZUŠa MŠ
Ledenice pro rok 2013
2. vyrovnaný lozpočet ZŠ'ZUŠa MŠLedenice pťo.ok 2013
(příloha zápisu č. 9)

l.

I]sn€sení

č.26l

14tO/t't/14

Zastupitclstvo městyse scl]válilo ttdělení výjimky z počtu dětí ve tiídách Mateřské školy
Ledenice v souladu s s23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro školnírok 20132014: l'třída z počtu 24 na počct 25
2.tiída Z počtu 24 na počet 27
3.tiída Z Dočtu 24 na počet 28
cclková kapacita MŠ''. '.. 80 dětí podle rejstiíku škol dodržena. (příloha Zápisu č' 10)

l]Šncscníč. 262
t4/010/L1
j
Zastupi1elstvo městyse schválilo ro7počtovou změnu č' za období dubcn 2013.
(přÍloha zápisu č. ] l)
l]snes€ní č. 263
Í1/0/0/14
Zastupitclstvo městyse schválilo Vyřaze11í máietku z inventarizace městyse Ledenice dle
seznamu' ktcrý j e přílohou
(příloha zápisu č. J 2)

zápisu.

26,1

Usncsení č.
Zastllpiteistvo městyse vzalo na včclomízápisu
mčsl)'5e 7e dne 25'2'20l l dle |rllnhy /ápi.u'

z

14l0l{ll|4
jedrrání Kontfoh ho výboru Zastupitelstva
(příloha Zápisu č' 13)

t]sneŠeníč. 2í}5
14tin/t 4
Zastupitelstvo městyse schválilo Zásady vybíl'ání a v}.uŽívání jednorázového nájemného plo
byty v Domě s pečovatelskou službou v l-edenicích dle pŤílohy zápisu (piílolra Zápisu ó. 14)

Usnesení č. 266
t4/010/11
Zastupitelstvo městyse schválilo Dohodu o linzrncovriní projektu .,Lesni cesta Jr1ma l.Etapa"
uzavřenou se Sdruženými Lesy l'edenicc - Bolovaoy a povčiuje starostu podpisenr této
(přílohou zápisu č. l5)
dohody.

hlasování pro/proti/zdržel se/celkový počel hlasuiících

cls10 usnesenl

Usnesení č.267
l4/0/0t14
Zastupite]stvo Děstyse sclrválilo Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo o dodávce stavebních praci
_
na realizaci díla
',Ledenice Sokolská ulice vodovod a kanďizace'' s fiImou EUROVIA cs
a.s. a pověřuje stalostu podpisem tohoto dodatku.
(příIoha zápisu č. 16)
Usnesení č.268
t4/0t0n1
Zastupite]stvo městyse zrušilo smlour,'u č. 14/2013 o poskynutí finančníhopřispěvku
Ý ř.20l3 Lodním node]ářům Ledenice uzavřenou dne 2l.2.20l3'
2' Zasttlpiteistvo měslyse schvá]i]o v souladu s usnesením Rady městyse č. 54 Ze dne
10.4.2013 nové snlou}ry o poskytnutí 1inančníchpříspěvkťl Z rozpočtu městyse
Leclenice v roce 2013:
smlouvu č. 48/2013 příspěvek 5.000,- Lodním modellířům Ledenice
sm]ouvu č.49/20l] příspěvek 5.000-- SDH Lcdcnice
(piíloha Zápisu č' 17)

l'

o
o

.11t0/n/14

Usnesení č. 269
zastupitelslvo městyse Zrušilo usDescní Zastupitelstva něstyse Ledenice č. l23 ze dne
22.6'2011 o výkupu pozemku paťc'č.4645/6 o výměře 334 m2 (ostatní plocha) vk'ú.
Ledclice od vlastníka pozemku Ing' Zdcňka Doležala.
(příloha zápisu č. l8)

starostaměstyse Mgr. Miroslav|ranč

ověřovatel zápisu

:

Ing. JosefHronok

ověřovatel zápisu

:

Jaloslav Klečka
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Přílohy zápisu z

xlv.

veřejného zasedání zastupitclstva městyse Ledcnicc ze dne

17.1.20131

1.
2.
3.

Prezenčnílistina ze zasedání zastl]pítelstva 17.4.20l3
Záznarn o hlasor'ání ZM Ze dne 17'4'2013
Kor'rtrola plnění usnesení ZM ze dlrc 20.2.2013
4. Slib členky Zastupitelstva městyse Ledenice
5. Návrh osadního výboru olrrazení na obsazení fllnkcc předsedy a č1ena oV
6. Zpráva starosty o činnosti RM za období od 19.2.20l3 do 10.4.2013
7. Závčťcčnýúčetměstyse Ledenice za rok 20l 2
8. Zprá\,a o vý.sledku přezkoumání hospodaření městyse Lcdenice za rok 20l2
9. Rozpočet Zs' ZUs a MS Ledenice na rok 2013
9.a) Žádost o udělení vj'ii ky z počtu dětí ve třídách MŠpro škol. Iok 20 13-20 l4
10. Žádost o udělení výjinky z počtu dětí ve třídách MŠLedenice 2013-2014
1]. Rozpočtová změna č. 2 za období duberr 2013
l2. Soupis vyřazení najetku Z il'lventarizace mčstyse Ledenice
13. Zápis zjedíání Kontlolníl]o výboru ze dnc25.2.2013
14. Zásady vybírání a využíváníjednorázového nájenuého v DPs
15. Dohoda o !'inancovár'rí projektu .,Lesní cesta Ján]a l. ctapa"
16. Dodatek č' 2 ke smlouvě o dílo s lilmoll |URoVlA cS, a.s.pro slavbu ,.LedeniceSoko]ská ulice - vodovod a kanalizace"
l7. Smlouvy tl poskytnutí piíspěvků z rozpočtu Dčstyso č. 48/2013 a 49l20I3
l 8 Znění 7Ťušenéhollsnesení ZM č' 123 ze dne22'6'2011

