MESTYS LEDENICtr

Zápis

z XVII. veřejnélro zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 26'čer_vrra 20l3
Přítornno : 15 členťrzastupite]st1'a, viz' plezenčnílistina
Program:
1
Zahájení a schválení plogla u zasedání
2' Jmcnování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zasrupitelstva měst-Yse Ze dne i7.4.2013
4' Zprá\'a staťosty o činnosti Rad'v mčstyse za období od 10.5.2013 do 12.6.2013
5' Rozpočtová opatŤcní městvse Ledenice _ lozpočtová změna č' 5/2013
6' Nár'rh zadání nového úZemního p1{inu Ledenice zpmcovatel Tng' Vlastirrril Smítka
7. Návrh územní studie Lederrice Zalirrská
8. Smlou\T o posk}'tnutí mimořác1ných příspěvků z rozpočtu městyse I-cdcnicc na r. 2013 pro
- sp'oltovní oddil SI1ARI(S Chcerleaders Ledenice
- ZS. ZUS a MS Ledenice
- TJ SoLol Ledenice
9' Informace ieditele ZŠ'ZUŠa MŠLedelrice o předpok1ádanénr počtu dětí v Mateřské škole
Ledenice s výhledem cca 6-ti let
10' Dodatek č' 1 ke sn orrvě o dílo na.,Stavebrrí úpravy_ objektu č.p' 71 Ledenice" uzavřené
dne 31.10'2011 se stavební fi1mou David Bolovka
11. Návlh Z'Llšo\'ací (JZv, kterou se rušíozy č' 4D0II o m ístnín] poplatku za pro\ l )zovan)
vÝhcrni hrací přístloj nebo ijnó tcchnické hemí Zďízeni
Í2. Majetl(opřívní zálcžitostiI
Zádost paní Ireny Novaóek o plodej částípozen*u KN 1681/1 v k.ú. olŤazeni o \ iméie
cca 33 m2 a 13.75 m2

'

all1) Zasedání zaháji] slalosta méstyse Mgr. Miros1av Franěk' Zastupitelé schválili ploglam
jednání XVII' Zasedlil1í Zastrrpi1e1stla.
4!L2) ověřovateli zápisu t'l1'li jnlcnováni: prol Ing' Jiří Kopáček PhD''
RNDI' Harra Korčákol'á CSc

i{-)

Kontr'olu plněIrí usnesení ZM Ze 17'4'2013 plovedl místostalosta městyse
Ing. Michal Vazač'

41!) Zpráva

o

o činnosti Rady mčs{se Ledenice za období od 10.5.2013
do 12.6.2013 a dalši důležitásdčlenístařostv městyse:
Povodnč 1. a 2.čeruna 2013: v Lcdcnicích v1'budovaná protipovodriová opatiení splrri1a
sr'rlji funkci a bezesporu se prokázala oprávněnost v minulosti vynaložených finančnich
prostředků z rozpočtu obce do těchto staveb. Zejn'réna do obtokovél'io kaná]u' nádrže
Kačelo\'ec a bezpečnostíhopřelivLr rybníka Slavíček'Retenčníschopoost nádrže
Kačerovec by]a letos využita téměi na 100%' Piesto i letos došlo v některých lokaLitáclr
k problémůrrr se Zatopcnín] pozemků zejména zalnádek vdolDí části Ledenic - Zdťek
a opakovanč se také r'ozvo.lnil zbor'ovský po|ok r'chatal'ské kolonii pocl Zbořovem, kte{i
podenrlel břel'ry potoka. včetně stronrů zde rostoucích. Zastupíelékonstatovali,
že nezaznamenali žádné povodňové škody na tn'ďe obydlených domech v Ledenících.
Po po\'odních ale bude potieba Za.jistit odstranění povodňoÚch škod na čistirnč
oclpadních vod r' Ledeticích a plovést čištěníkanalizačnísítě v katastlech městYse
Ledenice.

stIana druhá

'
_

Pro1'. Irrg.

Jiří Kopáček PhD', zjistil částečnépoško7eni opčrnézdi ltáze u rybníka

Lazna' kde bude nutné provést opravu.
lng. Miclral Vazač také nonitoloval situaci při povod1 ch \'e Zborově a konstatoval'
že rybník1'' Meatík a Slavíčekpod ohrrzeníčken'r přctókaly pies hráze' U rybníku
Mezník doš1o opět k porušer'ríhráze, upozomí prolo vlastníl(a tčchto rybníkůRybářství
Nové Hlady s.I.o.
Mgr' V1adislav Šesták zásIůová jednotka sIfH Ledenice pomáha1a při povodních
vjiných obcícb v Ledenicích to nobylo nutnÓ' llasiči drŽeli vyl ášenou pol]otovost
ještčod 9' do 11 června 2013 '

Rekonstrukce budolT č.p. 7l

U Krátů: P1ynule

pr'obihají dokončovacl práue

ve vnítiníchprostolách budovy. Kolaudace by sc lněla r]skutečnit 30.července 2013.
slavnostní otevřcni budovy pro veřejrrost je plánováro na pátek 9'srpna od l8.00 hodin.
Prostory v příZemíbudovy pr'onajďa Rada nrčstyse Ledenice ta]do:
od ] .7'20 i 3 prostor o r,ýněie cca 80 n' náiemce ccská pošta, a.s.- poštovníslužby
od 1'9.2013 prosto1' o vý1něře cca 55 rn' nájenice Milarr Gabdška -lářnářský obchod a

květinal'stvi
od 1.9.2o13 plostol o výrnčře cca 20 m2 nájemce IVana Kudmová' Ledenice - kadeinictví

Sokolská ulice _ vodovod lr kanalizaccI dodavatelská 1inna p]'ovedla nad rámec pro_jektu
nový asl'altor'ý povrch r'Sokoiské ulici' včetně osazcní obrubníků,v-vbudován bude nor'ý
chodník po jedné straně sokolské u]ice od konrurrikaoe Tťocl'iovská po odbočku do ulice
F'S]ádka. Kolaudace sta\'by probě1me dne 2.července 2013.

oprava povrchu místníkomunikace ul. S.kvčtna: v červnu 2013 byla provedena
výnolťl na komunikaci směrcm k RůŽor'u.
částečná oplava
vyspťavení nejvčtŠích
Starosta konslatoval' Že ce1ý asfaltový povrch r' ulici 5.kr'étrra ic v katastlofálnín] stanl.
Níěstys Ledenice poŽádá Minjstelst\'o pro místníIozvoj o přidělení dotace na opravy
nístních komunikací.

-

obnova asfaltového povrchu místníkomunikace

ohrazení| Icalizacc opravy tóto
nístníkonlunikáce se koniplikuje z důvodrr ncdodrŽení sjednarrého termínu ze strany
r'ybrmé firny DŘEVOTRANS Josef Jůr' Drahonice. Z kapacitních důvodůnestíhá tato
firma rea]izovat staÝby. kteló vyhrála ve r'ýběrových iíZeních. vzhleden k tomrl že
Y

opIava 1l1á bj't pror'eclena z přidělerré dotace' zažáda] městys Ledenice Ministerstvo prc
místni roz1'oj o prodlo]rŽel'ií temínu na proveclcní oplavy télo komunikace'

Kanalizacc a Čov Zborov: veškerépoclklady a dokLunentaci předa] starosta městyse
dne 25'čeryna 2013 na Ministelstvo Zemědělst\'í - odboru vodor'odů a kanalizací
k provedení závě1'ečnélro rryhodrrocení.

.

Zák]adní škola Lcdcnicc:
- na zahladě v areállL MatcŤskó ško1y bude vybudována asfahová cestička drál'ia

_
-

pro děti
do školní jídeln!' bude škola pořizo\'at nové zďízení konvektomat
v budor'ě 1.s|Ltpltě ZSjc nutr'rá vÝměna podlahových kq.tin Pvc
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Kompostárna Ledenice: měst!'su Ledenice byla piidělena dotace na vybudování
kompostámy na bilo1ogick1'' rozložitelný odpad' vzniklý' zejnéna pii sečenítravnatých
pioc1r a údr'žbyzeleně. StaŤosta městyse sc zťtčastni1 ško]er'rí o provozu kompostarny
vNáměŠti nad oslavou. S plovozcm kompostárn'v budou spojeny téžadministrativní
ťikony a v soul'islosti s tím zvaŽuje starosta městyse založcnís.r'.o' SluŽby Ledenice.

TJ Sokol Ledenice:

dne 29.5.2013 podepsalo vedení'l'J Sokol Lederrice s městysem
Ledenice krrprrí smlouvu se zřízenínr předkupního práva rra proclcj ideální poloviny
sokolov11y a přilehlých pozerrrků do vlastnictví městyse Ledenice a zároveň by]a oběma
stana]nj podepsána Dohoda o užívánínemovitosti (budovy sokolovny)' Přozatím neb)'l
Katastrálním úřadem Zapsán vk1ad vlastnického práva do katastru nemovitostí'
Energetické štítkybudoy| \'souladu se zákonem č. 318/2012 Sb' o hospodďení enelgií
roáodla Rada lnčstyse o pořízení průkazů energeticl(é náročnosti budov ve vlaslniclví
městyse Ledenice se Zastavěnou plochou nad 500 n12

odrazová zed' u antukoYé plochy ve Zborově| starosta městyse seznámil č]eny
zastupitelstva s písenným podnětem -{dvokátní kanceláře Nádravský & s}'n (Zastupující
bratry Ing. Jana Širrráka a Pavla Šináka), adrcsovaný Stavebnímu ílřadu Ledenice ve věci
nďízení odsl_ranění stavby odrazové Zdi u antukové p]oclry na pozemku paíc. č.252Il3
vk.ú. Zborov' Ing. vazaó konstatova1. žc městys Ledenice tuto ZáleŽitost konzultuje se
svým pláv]]im zástupcem.

Tvorba noYého územníhoplánu: Rada městyse na sr'ém zasedání jednala se
zpncovatelen L]P ing' v]astinilem Srnítkou a s předsedy komisí Ústavby a Životního
prostiedí o
zadfuí územníl'io plánu Ledenice"' který byl upraven na zakladě
''Náwhu
pisenmých staDovisck a vyjádřerrí dotčených olgánů a písenných požadavkůobčanůna
zařazcnÍ pozenrků do nového ťlzemníhoplánu. Projednání a schváení,NáVIhu zadání
územníhoplánrr Ledenice"
samostatným bodenr progranu tohoto zasedání
zastupitelslva.

je

stížnosti občanů:staťosta městyse s politováním konstatoval. že občanéz Ledenic stále
častěji Zasílajíměstysu písemnéstjžnosti na nezákorrnou čimost a jednfu1í sÚch
spoluobčanů _ vělšinou b]ízkých sousedů' starosta i členovéZastupitclstva se domnívají'
Že by bylo r'1rodnější iešit neshody občanůpokrrd r'rrožno vzájemnou dohodou' bez účasti
úřadu' kterého tato agcrrda příliš zatěžuje.
stalosta městysc Leclcnicc navrlr] č]enůmzastupitclstva svůj záměr: do konce tohoto
volebního obdobj se soustředit převážně jen na opťavY majetku městyse Ledenice
(doprar'ní infrastruktury _ koInunikací, chodrríků'technické infrastluklury - vodovodní a
kanalizační sítě, občanské \'ybavenosti - budor') a nezačínaťvětší inYestičníakce šetřit
Íinančníprostiedky.
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3dJ5) Rozpočto\'á Změna č. 5 zastupitelé schvá1i1i lozpočtová opatřeni rozpočtu nrěslyse
Ledenice d]e seznarrru pod čísI!'72 až 7 6 - viz. usncsení č. 27l, příloha zápisu č' 5 '

veicjné 7asedání zastupitelstva rněstyse Ledenicc b'vl přizván zpmcovatel nového
úzenníhoplá]u Ledenice ]ng. v1astinil smítka, klerý na úvod piednesl Zastupitelům časo\'ý
postup h'orby úzenmího plánu, tedy jednotlivé etapy vedouci od pr'ůzkunrů a rozborů' přes
návrh zadání UP. připomínelt dotčených orgántl. připominck občaDůaŽ po llastní tvorbu
územního p1ánu. Scl'tvalovací přoces nového územníhoplárru bude dvoukolový a veřejně
projednávaný' Ing. smítka nabídl předsedům osadních výborů spolupráci - bude ochotcn
zúčastnitse veiejného projednáválrí téŽ vjednotlivých osadách městyse a podat občanům
piípadná vysvčtlcní k úzen]nínlu plánu. Dále upozornil členy zastupitelstva. že na tomto
zasedálí se nclozhod{e o jednol1ivých piipomínkách, ale Zastupitclé schvalují obecný nálrh
zadání na.jehož základě bude Zahájeno zpracovávání úzenrního p1ánu tato etapa tvorby UP
budc trvat přibližné 2 až 3 něsíce'
Jihočeský kaj 1ná vypsarlý dotačnítitul na Zplacování územníclrplánů a Clo tohoto plogian1ll
se n]ěstys Ledcnice přihlásí se svou Žádostí o dotaci'
DotaZY zlrstupitclů:
- Bc. Jaroslava Ža]rrdová: jaki'nr z-pťtsobenr budou oběané vyrozuměni o zpracování sr'ých
požadavkůdo územní1ro plátru? odpověd': Žadatelé ' vlastníci pozelDků nebudou úřaden't
mčstysc písemně vyrozumění doručování je výlučně veŤejnou vyl áškou plostiedníctvím
úiedni dcsky včetně e1ektronického z'r'eřcjnění na q''cbových striínkách ěstyse'
- Ing' Michal vazač: Kdo bude mit v pravonroci rozl'iodnout o Zplacovani poŽadavkťr
občanů?odpovčď: V konečnélázi bude mít poslední slovo zastupite1stvo něstyse
Ledenice. a1e zastupitelstvo musí rozhodnout v sou1adu se stanovisky dotčený'clr orgánů
státní sprá\T a téžs ohledem na ce1ý proces projeclnávátrí námitek a piiponínck.
4d-.]Í) Na

Náv1ů zadáni úzcr'r'rníIroplátru
fnhl,r ,/ipis- J. b.

J-2

Ledenice

textová

část byl

schvá.len viz' usnesení ZM č'

Územní stuctii Lederrice _ Zalinská zpracovala UA Projekce Ing. crch' Štepdlrkc
Ťukalová na zlLkladě zadáni objednatele studie ]ng' \.rc]a\ c lťrm1 ' Uzcmni studie obsahuje
textovou a \'ýkeso\'ou část s podrrríntami pro uuístěnía prostolové uspořádání ce1kem
26 blldoucích stavcbních parcel, \'černě podn'iínek pro umístěnía prostorové uspoiádání
star'eb veiejné infťastťuktuIy. Platným úzen']ním plánetn schvá]eným Ze dne 20'12'2006
jc nal'ržcrrá lokalita vymezena jako Zastavitelná plocha pr'o bydlení ó1B. Starosta městyse

4!_l)

přcčetl zápis z veřejného plojednání této územísludie. ktelé probčl'ilo za účastizplacovatelky
studie. dolčených olgá1ťt a vlastníků pozenků dotčených touto ú7emnístudii. Na tomto
jednání neby]y vzneseny piipomirrky nebo námitk"v proti předkládané studii'
Z dislQsc k projednáyání územÍístudie:

Ing. váolav Tůma popsal problénry, ktelé iešil ve spolupláci slng. ar'cli l'ukalolou
pií zpracování územnístudie Zejména qřešcni dop61 inliastruktury r' daném území'
Z ccJkové výměry'' pozemkťl dávaii \'lastníci pozemků l8,5% v;hněry na plánovanoLl
komunikaci a veřcjt'iou zelel'i, iedná se ce1kcm o šest vlast1 kťl pozemků dotčených touto
úZe ní studií. Při tvorbě územní studie b'vii linitováni téŽ stávající výstavbou dvou rodinných
domťl u konu]ikacc směrenl do Za1in'

str

alri patc

Yyjádřcní Konisi Rad"Y městyse Ledenice k územní studii Lcdcnice _ Zalinská :
> Za Komisi Životního pťostiedí a ]esního hospodářství prof' Ing. Jiří Kopáček PlrD':
Komise doporučujc ocldělit plánovanou b)to\'ou výstavbu výsadbou zeleného pásu
z křovin a ]istnatých str'onrťr od oko1ní zemčděIskékajiny. Tento zelený pás jako linior'ý
prvek pak do budoucna ťtzemliín plálen'r chanit stalutem biokoridorLr' Vzniklý
biokoridor ta]< zabrálrí dalšínu r'ozšiřování z1tstavby s1něrel11 do vo]né kajiny. Mezi
ŽPpt,'ni cestu'
b.okoric]or'cnl
" r1'larl_nrr nar'r'luje konti.c
} Za Korrrjsi výstavby a úZemního plánoválí Jiří Bencda doporučrrje Zastllpile]st\'u úZemní
studii ke sch\,álení bez da1šíchnámitek a připomínck. Předseda komise ]lií Berreda
se domnívá' že požadal'ek komise životníhoprostředí bude obtížnév ednat s vlastníky
pozemků. na kterých by nlěly být biokoridor'a polní cesta na\'rŽeny' Zejnéna .jedniiní
o výkupu potřebné výměIy soukloných pozemlďl'
/ Č]enovézastupitelstva se shod]i na lom, Že pozenky určcnénovýn územnírrrp1ánem plo
bytovou výsta\'bu by měly být. v souladu s touto úzcnnístlldií, rrkončeny v 1inii
se slávajicíln rodímýn] domen na pozenku parc. č. 1675/12 v k.ú. Ledenice
/ Mgr. Vladis]av Šcstákrrpozorrri] zastupite]e, Že \'l,cdcnicíchje rozšířeníbytové zásta\.by
omezeno téměř do všech světových slran a to Z různých důvodů'Jde o to, aby nový
úzer'rrníplálr r'rezavřel do budoucna všechn}'' noŽlosli pro clalšílozvoj Ledenic.
"/ Zpracovatel úZemníhop1ánu lrrg. Vlastimi1 Smítka r'yzval členy zastupitelst\'a k tomu,
aby mělí při Zplaco\'{iní nového územ1'Íl]o pliÍ]u vyjasnčnou vizi tuto vizi piosMovat
a mít plo ni

doblé zdťŇ'odnění'

4|Q

ZastupÍelér' nár,aznosti na usnesení Rady měsryse schválili uzavření slnluv
o posk}tnutí n'rinrořádnýc]'r příspěvků z rozpočlu něstyse Ledenice r'r'. 2013. Celkenr brrde
na základě těchto smluv mimořádně posk}.tnuto třem žadatelťlm 30.000'' Kč'

alLD Ředitcl základní školy Ledenice Mgr' Josef Cukr Zrekapitulova] letošnísituaci
o přijímárri dětí do N1ateřské Škol'Y' V letošním loce bylo podárro 46 žádostí o přijetí dítěte
do MŠZ tohoto počtu by1o přijato 30 dětí' ze zbývajícícb16-ti Žádostíjsou někte1'é dětiještě

dvouleté. některé děti mají.jednoho z ťodičůna mateřské dovolené a šest žádosti jc od r'odičů
z okolních obcí srubec' Borovan}'. Slavošovice.
kritériíc]rpro přijen dčtr do MŠ
sirozhodrrje sama škola' rrikoli ziizovatcl sko11. Ředitetsko15 \ piijlrnaclm ilzení kladc důraz
piedevšín1na\'Záiennou dohodu s lodiči Clitěte.
PrognóZa počtu c1čti do MS v následujících lřech letech:
v městysu Ledenice v r. 2010 nalozeno 31 dětí
v r. 2011 nar'ozcno 26 dětj
v r. 20l2 naro7eno 25 dětí
Ředite1 ško11'' i zastupitelé městys. konstatovali" že není nutno v současnédobč řešit rozšířcnÍ
současnékapacity Mateiské škol]''.
Z diskuse k tonuto bodu programu:
Bc. Jarosjava Ža]rrdol'á dotaz: vzlrledem k tomu, Že o při.jetí dítěte do MŠv Ledenicich by
do budoucna nlěli Zájem i rodiče zjiných obci a lrrěst' zda by bylo finančně výhodné
provozovat MŠi pro ,.cizí" děti? odpověď ředitele školy ško1e by toto řešení žádrrévýhody
nepiítes1o, uvaŽovat by sc o tom da]o.ien V piípadě nedostatku přilrlášek .,v1astníclr" dětí
7 městvsrr T,edenice'

o

st1ana šestá

3!L!!) Pií]ohou Zápisu je Dodatek č' 1 ke snlour'č o dílo na ..Stavební úplavy objektu č'p' 71
Ledenice" uzar,řelé dne 2l'10.2011 sc stavební firmou David Bolovka, Ledenice' Předmětem
díla v dodatku č' 1 je wýmčna oken v této btLdově původní okna dřevěná Za okna plastová
včetně s títrr souvjsejících prací. Dodatek č' 1 by1 schválen usnesením č. 276'

ad 11) obce a něsta s účinnostíod ť. 2012 pozbyl'v oprávněni Zavést a následně vybírat
na svém úZemí místnípoplatek za pror'ozovatqi výherní hraci přístroj nebo.ijné technické
l]emí Zařízení povolcné MinisteĎtven financí dle zákona č 565/1990 Sb' o místních
poplatcich. od 1'l'20l2 nebyl tento místni pop]atck vybírán a z tohoto důvodu také
zastupite]stvo dosavadní plávní pŤedpis městyse Ledenioc ťuší'ZastupítelépoŽadují předloŽit
do příštíhozasedání zastupitolstva přehled o ce1kových přtmech za VHP a jiná techrická
zařízení do lozpočtu o]ěstyse Ledenice Za l' 201 1 a r' 201 2'
ad 12) NIajctkopťáYní zálcžitost:
Paní Irena Novaček poda]a písemnou Žádost o prodcj částípozenrl<u parc.č' KN 1681/1 v k'ú.
o]]razcní' o stanovisku osadního výboru v ohmzení k této Žádosti infonrrovala členy
zastupitelst\'a předsedkyně oV Hana Tťunová. Zastupite]stvo pt'odej neschr'álilo s odkazem
na obecnou zásadu neplodá\'at pozenky něstyse Ledenice, ktcré jsou součástícenlrálních
částíosad' Na pozemku KN 168li 1jsou uloŽeny r'eiejné iuŽcniŤské sítě'

Záyěrcčná diskusei
r' RNDI. Hana Korčáková' CSc. sdě1i1a Zastupitclům současnéproblém1'' se získáním dotace
na stavbu zázemi pr'o soffbal] v l-edenicioh' V 1oňskén loce 2012 nebyly dotační
plostředky lrrbcc rozdčleny' \r letošnin roce se opakor'aně podala Žádost o dotaci na
MinisteNtvo školství.a]c situace se opět zkomplikovala povoúrčmia pádem vlády'
Přcdpokládá se' že sc letos finance opět vůbec ncrozdě]í, nebo budou piidčleny aŽ ke
konci roku.
od svého
'/ Václav Fabián m]ur'il za TJ S]avoj Ledenice. ktelý v letošnín'roce oslaví 80 letještě
za]oženi a nomentáh1ě slaví úspěchy fotbalisti děti přípravka. Proto TJ S]avoj
]etos
poŽádá také o nlitnoiádný finančnípiíspěvek z roZpočtu městyse.
r' Jiří Hinte1hólz lekapitr ovď letošnívelmi dobré úspěchy lodních nodelářů na soutěžích
jtLtiorů a piestože se Lodním modeLářům z Ledenic dďí prozatím Získávat sponzory.
linančních prostiedků.jc stále nedostatek. protože.ie vclmi drahá doprava i ub}1ování pro
soUléZ_cl'
J. Hir'rterl'rólz opakovaně upozomil na nutnost p.ovedení odbomého řezu vzrostlého ji1mu,
kteřý sice stojí na soukr'onérn pozemku, a1c neby1o Korrrisí Životního p1'ostřcdí povolcno

jeho kácení' Piedseda Komise ZP Ing. Jiří Kopáček sdělil' Že komise provedení

y'

'/

odborného proiezu doporučila na obecní náklad'v' vzhledem k ÝJsoké hoú1otě a významu
tohoto sl-rol]1u.
Hana Tůmová poděkova1a městysu Ledcnice za provedení odbomého píoiezu a s\ áŽáni
lip u kap1e na návsi v ohrazeni'
Václav Voharčík vyzdvihl írspěchy oddí1u SIIARKS Cheerleadcrs Ledeliice s liihladou'
co nejdříve zlepšit podrnínty v sokolovně pro trénink naročiých sestav Cheer]eader na
soutěže. Jaloníle bude sokolovna celá v majetk]r městyse Ledenice' musí dojít ke změně
využívánísokolovny' Cheerlcarlers reprezentují městys Ledenice také na nejvyšších
republikovýclr soutěŽích' což .ie drahá záleŽitost a účastna soutěŽích hradí rodiče
soutěŽících dčtí.

strana sedmá

Václav Voharčíkse zmínil téŽ o těchto osadních problémech a požadavcích:
Jihotlans s odjezdetn re 13'00 hodin
zajistit. aby autobusoÚ spoj
z Lederric zajíždčlna točnu do Zbolova s dětrrri ze Základní ško]y Ledenice
zajistit osazení zpoma]ovacích pmhů na konrunikaci ktelá \'ede cen1rem Zbolova,
aby se zarnezilo vysoké lycl osti projíždějícíchvozidel.
Žádá zastupitele o pomoc při řešení d]ouhodobóho problému se samovo]ným
zapírránír'tr porouchané sirény umístěnéna budovč firmy AGROM Zborov jako
bezpečnostnízaŤizeni, a to především v nočníchhodir]ácl]. Ing. Miloslav vít
nehod]á doblovolně tuto ZáleŽitost s rušeníln nočiíhoklidu spuštěnou sirénou
(někdy i několit<rát za noc) vyŤešit írplnj.n odpojenínr, nebo výměnou sirály.
Plozatín se nepodďilo tento plob]ém, ktelý obtěŽuje piedevším rodinu pana
Voharčíka(bydlí piíno naploti této budovy) vyřešit Policii ČR, alú
prostiednictvín dalšíchoslovených ťrřadů Kfajské hygienické stanice a
K raj ského ířadu'
Ing. Michal VaZač
má již, k dispozici cenovou nabídkll na osazení zpolt'tďovacíclr pruhů na
kor]]unjkaci ve Zborově - tato ZáieŽitostje vjednání.
Pozr'al zastupitele na S\'atoprokopskou pouť ve Zborovč a na všecluiy kultumí a
spofto\'ní akce při této piíleŽitosti pořádané ve dnech 6. a 7. čcrvence 2013.

-

Čslo

-

-

-

Starosta městyse rrkončil veřejné zascdání Zastupitelstva městyse
zastupitelstva a dalšílnpřítomným příjemné prožitíletní dovolené'

místostalostaměstyse MgI. Miroslav Franěk

ověŤovate] Zápisu

:

prof' Ing. Jiří Kopáěe

ověŤovatel zápisu

:

RNDr. Hana Korčáková (lSc.
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USNESENI

z XVII. veřqjného zasedání Zastupitelstva městyse Leder'rioe
konanélro dne 26.června 2013
číslousnesení

hIasování pro'/proti/zdrže1 se/ce]|!9D? počct hlasujicích

I]snesení č_ 270
15/{llÍl/15
Zastupitelstvo městyse vzaLo na včdomíz|rávu slalost'v o čin1'Iosti Rad1' rrrěstyse za období
(přílolra zápisu čod 10.5.2013 do 12.6.2013.
'1)

UsLcscní č.27l
t5/0/0t15
Zaslupitelslvo městyse scl]válilo 1ozpočtovou změnu č' 5 za obclobí tluben - če11 e1r 2013.
ťozpočto\'á opatře1]í pod čísly72 aŽ 76 clle příloh;.zápisu.
(pií1oha Zápisu č. 5)
Usnesení č. 272

1st0t0t15

ZastLlpite1stvo l11ěstyse

l'

schvalujc návfh zadání úzcnnÍho plánu l'cdenice (ve znění červen 2013) dle $ 6
odst. 5 pís'n.b) a Š47 odst. 5 zál(ona č' 183/200ó sb'' o úZemnínplánování
a stavebním řádu' ve 7nění

Il.

pozdějšíchpředpisů (clá1e téŽje ,,stavební Zákon'')'

Uk]ádá stlrostovi měs1}se
. ve spolupr'áci s pořizovatclcrl zajjstit v)'p1acování návůu úzenrníhopl1rnrr
Ledenice
. podat Žádost o dotaci na zpracol'ání nor'ého ťtzenrního plánu něslyse Ledenice na
Jihočeský kr'aj
(pií1oha zápisu č. 6)

Usnesení č.273
t5/0t0/.ls
Zastupite]stvo nlěst'vse sch\'álilo bez připomínek zastavovací studii
''Ledcnice
Zalinská'', ktelou zpt'acovala UA PROJEKCE lng. arch' Ťuka1ová na zi:ik1adě zadání
Ing. vác]a\'a Tůmy' Ta1o lok itaje označena p]rlným Ítzemním plánem jako 861 tedy
lokalita určena plo b)''tor'ou lýstar'bu'
Slanovisko Komise Žiýo1ního proslředi a 1eý]ího hospod.iŤstlí k télo Studii s doporučením
ťozšíiitpÍojekt o \ýsadbu zelenÓho pasrr (křoviny a 1istnaté stlolny) oddělujícího budoucí
stavební parcely od okolrri klajiny vizuálnč. 'lcnto lirriový prvek do brrdoucna chránit
statuten biokoridoru a mczj biokoridorem a \'ýstavbou wbudovat po1ní cestu, bude
zastupite]st\'o nlěstyse Ledenice řešit l' rámci rrového Ítzenního plánu'
(příloha zápisu č' 7)

.
.

Usnesení č' 27,Í
Zastupitelstvo městyse sch!'álilo uza\'iení sn u\' o posk).tnutí rninořádných příspěvkťr
z rozpočtu n]ěst)'se l-edenjce pr'o 1'ok 2013 1' souladu s rrsnescnítn Rady nréstyse Ledenice
č. 69 z 29'5'2013 a usncscnínl č. 73 a 7 4 7e dne l 2'6'20t 3 takto:
Srrrlouvu č. 50/20l3 příspěvek 12.000,- Kč spolt' odd' Clreer1eaders Ledenice'.. '.. ' 15/0/0/15
Smlouvu č. 5l/2013 příspěvek 3'000,-KčZŠ.ZUŠaMŠLedcnice.'..'...'..'.''.''.15/0/0/15
Smlour'Lr č. 52/2013 piíspěýek 15'000'- Kč 'l J SoKo]' Ledenice. ' '.. '. ' ' ' '. '. '.. '. ' '..'15/0/0/15
(piíloha zápisu č' 8)

čís1ouslesení

hlasovárí pr'o/proti/zdťe1 se./celkoVý počet hlasujících

Usnesení č.275
ls/0/0n5
jnÍbrmaci
Zasl.LLpitelstvo rrrěst)'se vzalo na včdomí
ieditele ZŠ,ZUŠ a MŠLedeiice
o předpokládanénr počtu dětí v Mateřské škole l,cdenice v dalŠích letech a dalších
zá]ežitostech spojených s kapacitou a plovozem Mateřské školy Ledenice'

ts/0/0/ts
Ilsnesení č. 276
Zastupitelstvo měslyse schvá]ilo dodatek č. ] ke smlouvě o dílo na akci
úpravy
'.Stavební
_
objektu č.p. 71 Ledenice" zc tinc 3]']0.20l] uzavřené s fi1mou Dar'id Borovka provádění
stavcb..jcjich změD a odstraňo\'ání, I-ede ice' Dodatkem č. 1 této smlouvy se ieŠi\}měna
oken včetDčzedDických praoí s tinl spojellých v objektu č.p' 71, Náměstí, Ledenice.
(příLoha zápisu č' 9)
Usnesení č. 277
15/0/0/15
Zasfupite1slvo t]]ěstyse schr'álilo Zn]šovací obectě Závazrou v!'1 ášku č. 1/20]3, ktcrou se
rušíozv č' 4/2011 o 1nístnílnpoplatku za plovozovaný výlrenrí hrací přístroj nebo jiné
technické hen'ií Zařízení povo1ené tr'liniste1'stvem fi nancí
(příio1ra zápisu č. 10)
Usnesení č.278
0n5/0/rs
Zastupitelst\'o městvsc neschválilo žádost paní 1rcny Novačck o prodej čáSti pozernku parc.
č' KN 1681/1 vk'ťL' o]u'azení (\'eiejné plostranství část návsi) o výměřáťh cca JJ m'
a cca 13'75 m2 v sou1adu s \'!ádieníll Osadní1ro výboru ohrazení zc dne 23.5'2013'

místostarosta tněslyse Mgr' NÍiroslav |raněk

ovéřovatel zápisrL I profIng' Jiií Kopáček PhD'

o\'ěiovatel zápjsu

:

RNDr. llana Kolč,iko\'á csc.
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Přílohy zápisu z xvII. vcřejného Zasedání zastupitelstva měs1yse Ledenice zc dnc
26.6.20'13:

1.
2.
3.
4.
5.

Prczenčnílistina zc zasedání Zastupite]stva 26.6..2013
Záznam o hlasování ZM ze dne26'6'2013
Konholap1něllí usnesení ZM ze dne 17.4.2013
Zpráva starosty o čirrnosti RM za období od 10'5'2013 do 12'ó'2013
Rozpočtová změna č'5 za období duben aŽ čeNen 2013
6' Návr'h zadání územního plántr Ledenice čen'en 2013
7' Textová část úzennístudie .,Ledenice-Zalinskď', výkresová část-komp1exní ná\,Ťh
8. Snlouvy č. 50 52/2013 o mirrrořádných piíspěvcich z rozpočtll městyse Ledenica
9' Dodalek č. 1 kc snrlour'ě o dílo na akci ''Stavební úpťavy objektu č.p. 71
Ledenice" s firmou David llorovka, Lealenice
10. ozv č' 1/2013 o Zrušení platnosti oZV č' 4/201 1 o místnímpoplatku za vHP
l l. Žádost paní Ireny No\'ačck o p(x]ej částípozemkrr v k.ú. ohrazení palc. č. 1681/l

