Zápis

z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva měsýse Ledenice
konaného dne 19 'záÍí 2012
PřítoDmo : 14 členůzastupitelstva viz' plezenčnílistina
Program:
1.
Zahájcní a schválcní progranru zasedáni
2.
Jmenoviíníověřovatelů zápisu
3.
Kontola plnění usnesení Zastupitelstva městyse ze dne 20'6.2012
4.
Zpláva starosty o činr]osti Rady městyse za období od 1l'7.2012 do29.8.2012
5.
Rozpočtová změna č' 2/2
6.
Návrh lu vyřazení majotku městyse
1.
Zivelrré polrromy přívalové deště čorvenec-srpen 2012- žádost o přiděleDí
mimořádných plostředkťr na porrroc obcím z Jč. Kraje
8.
Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku ,'Poiízení ílzemllího plánu Ledenioe"
9.
Smlorrr'y o posk1tnuti mimořádných příspévkůobčanskémusdruŽení Žrcloci Ledenice
Žádost So1ibalového klubu Žra]oci Ledenice o souhlas s předlinancoválím investičního
zarÍĎěÍn sÍaýba 7.ázemí pro softbalové hřiště v Ledenicích z lozpočtu na r. 2013
10.
Vnitřní směrnice městyse Ledenice o postupu zadáválí veřejných zakázek v souladu se
7ákonem č lj7l2006 Sh.
ll. Cenová mapa pozemků v katastlálních územích Ledenice, ohrazení, Zaliny, Zborov
12.
Návrh na schválení Zastavovací studie
Školou" v k.ú' LedeDice
',Za

lu

Majetkoprávní záležitosti:

Návrh Jč. Kraje na bezúplatný převod (darovaní) pozemků z vlastnictví městyse
Ledcnicc do r Iaslnictr i Jihočeského kJaie:
\ l'ú.,/aliny| l)čáslpo./emluparc'c'K\ l4'l2 lor}nlěře ]500 m za'tavěná
komunikací III/l46l 1
2) celý pozemek parc.č. KN 1450 o výměře 8316 m2 zastavěný
komunikací IIV14ó11
v k.Ít. l,edenice: 1) celý pozemek parc.č. KN 82/1 ostatní p]ocha o výměře 42 nr2
zastavčný komunikací II/1 57
2) ce1ý pozemek parc'č. KN 4ó32111 ostatní plocl]a o \ inléie 21 nr2
zastavěný komunikací IIl157
b) Žádost o prodei pozemků v k'ú' Ledenice palc'č. 398/2 výměra 269 rrr2 a par'c'č'
)
-_ ^,
i / / 24 o v'"Ť)éie
,'4 m 7a.latťl lng' Jat]l \y'ral
c) Srrrěna sloučeni pozemkových parceinrěstyse Ledenice 1618/3. 1618/8, 4638/10'
4638/1 1 a 4ó38/12 v k.ú' Ledenice d]e GP č ' 132l-22l20l2 z'a
části pozemkové parcciy 1618/2 Ing. Luďka Fyrbacha
části poŽenkové parcely 16l8/4 Jana Fencla
d) výkup ideální % pozemku parc' č' 4765 ostatní plocha v k.ú. Ledcnice o výrněře 28 nl
od pozemkového fondu CR
e) Zapsfuí předkupního práva pro TJ Sokol Ledenice do kupní smlouvy (Úkup
sokolovn) rc. pozemků)
ad 1) Zasedání zahájil stalosta městyse Mgr. Miroslav Franěk. Clenové zastLlpitelstva
schválili program jednárr{ XII. zasedárí, který byl doplněn taktoI
boct č. 9; roiširerr o žádost softbalového klrrbu Žrrrloci o soul as s předfinancováním
investičníhozárněru z rozpočtu městyse na.ok 2013
bod č' 13 e) Zapsání předkupního práva pro TJ Sokol Ledenice do kupní snrlouvy
l'") k lIp sololoVny vČ' po/emků]
zápi<u
bylijmenoráni : Václav \oh:rtiL. Bc' Jaroslirr laIudorl
o\
éio\
alcli
4|a
3!L3) Kontro]a plnělí usnesení ZM ze dne 20.6.2012 bude provedena na příštímzasedárí ZM
a)

strana druhá
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zprávě o čimosti Rady něstyse in1brmoval starosta Mgr- Miroslav Franěk členy
zastupitelstva o někteých akturíních záležitostech městyse Ledenice:
Prodloužení a lekonstřukce kanalizačníhoa vodovodního řadu v Soko]ské u]ici stavba
započata vyblanou dodavatelskou firmou EURoVIA CZ v září 2012. temín dokončeni
listopad
zastupitel Václav Fabián doporučujc odloŽit asfaltování povrclru
komunikace až najarní mčsíce2013
Povodňové škody na majetku městyse Ledenice po piívaloqých deštíchv cenenci a
slTnu 2012:
v Lcdenicích: zaneseni obtokového kanálu' poškozenímoslku u rybníkůSiavíčeka Lazna,
oprava mostku Ía KněZovce, v:ivrat dubu na hrázi rybníka Lazna a spadlá vzrostlá tújc na
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-

hibitově
v ohlazení: poškozeníasfaltového powchu místní komlu]ikace' kanalizace

a poškozený
propustek
v ol]razeničku: poškozeni asfaltovélro povlchu místníkomunikace pod čistjčkouodpadních
vod
ve Zbolově: poškození mostku na sv' Voršile' zanesené kor1to a poŠkozerlébřehy
Zborovského potoka' poškozenícesty sm& ,'vojdlesák'. spadlý vzrostlý dub na
zemědělský objekt fitmy Agrom Zborov spol' s'r.o.
v Za]inech: zanesení stoky ve směru k rybníku Pazdernický a Punčoclra
starosta konstatoval, Že meteolologické dlouhodobé piedpovědi upozorňu|í' že obdobné
přivalové deště Íás zřejmě čekajíkaždýn roken'
Právní záležitost ve věci spadlého stropního sádrokaftorrového podhledu vDPS v
Ledenicích byla ukončena konpromisním ieŠením_ souh]asem Rady městysc Ledenice
s minosoudním finančnímvyrovnáním 30 tis' Kč uhÍadí dodavatelská Íinna do rozpočtu
městyse. v této věci doporučuje člen zastupitelstva Ing- Jiří Kopáček PhD. staťostovi
městyse podat tlestDí oznámení na neznámého pachatele za obecné ohrožení. Zastupitel
Václav Voharčik navlhuje stalostovi vyvodit íinančníodpovědnost za vznik]ou škodu a
obecné okoženíod stavebního dozoru lng' Škd]arlta. ktelý ce]ou sta.r'bu DPS dozoroval
pro něstys Ledenice
Byla provedena oprava sociálního zďízení v budově I. stupně základní školy
Pokačujístavební práce v budově kulturního zařízení ,'U Králů" K bourání stávajícího
schodiště do sálu dojde přibližně v bieznu 2012. což si vyžádáuzaviení sálu asi na dva
něsíce. Rekonstrukce by rněla být dokončena v slpnu 2013.
Během letnich měsícůjsou pracovníci údrŽby městyse vÍíŽcDi převáŽně sečeníln a
mulčováním travnatých veřejných ploch v Ledcnicích a osadách - udržované plochy se
neustále rozšiřují a také trpí používaná technika
Piipravuje se výběrové řízení na dodavatelskou firmu na akci
ccsta Jámy"
',Lesní
Dosud nevýešená záležitost uzavření kupní smlouvy na % sokolovny s piilehlýlni
pozemky do vlastnictví městyse Ledenice' Podrobnější inÍbmace o prob]cmatickém
procesu schva]ování kupr,í smlouvy na úrovni Sokolské župy jihočeskéa následnč
Sokolské župy v Praze podala RNDr. Hana Ko.čáková csc. Upozomila také na
skutečnost, že časová platnost příloh ke kupní smlouvějiž vypršela.
Místostarosta Ing- Michal vazač nastínil přoblémy s plovozem antukového hiiště a
dětských henlích pruků' umístěných v centrá]ní části Zborova na ktelé upozolňují svými
stížnostmi bratři Ing' Jan Šimák a Pavel Šimák' zastoupeni advokátní kanceláří
Nádravský&s}.l'l' v souvislosti s těnjto stíŽnostni podopsala většina občanůze Zborova
,,Petici za zachování současnépodoby veřejného pťostranství ve Zborově", kde se rrachází
antuková plocha hřiště, odrazová zeď s oplocením' přístřešek a dětské herní prvky.

strana tietí

lng' Jiří Kopáček PhD. nawhuje starostovi dli]e se stěžovate]i nevyjednávat o ústupcích ze
strany městyse Ledenice (investovrání do stavebnich úprav apod'), pokud neprokáží
překočenípovolené hladiny hluku způsobenéběŽným plovozem tohoto veiejného

-

-

-

'
-

-

prostranství.
Clen zastupitelstva Jiří Hintelhólz a místostarosta Ing. Michal Vazač upozomili na
problémy kanalizace uloženéna soukomých zabradách za domy v části ulice Dr. Stejskala.
Důsledkem moá1ého poškozenía nedostačujicí dimenze potrubí kanalizace rlochází při
vydat[ých deštíchk zaplavování soukomých pozemků' Firmě Čevak a's' se nepodařilo
technicky provést kamerové zkoušky v celém prob]ematickém úseku. o dalšímpostupr1
kte|í povede k vyiešenítéto situace bude zastupilelstvo následně inlotmováno. Filn1a
cevak a.s. bude dále pokačovat v pruzkumu kanalizace za podmínky uvolnění linančnich
prosfiedků na tento průzkum z rozpočtu rněstyse Ledenice.

lítstupilelť b) li takéinformoráni o:
právních postupech' ktelé vede městys Ledenice plostřednictvím Advokátní kanceláie
JUDI. Rudolfa Hrubého s dvčma dlužníkyza nájemné a poskýované služby spojené
s nájmem b}tů
. olganizačnípřípnvě voleb od Zastupitelstev krajťr a do l/3 sonátu Parlamentu ČR.
kte.é se uskuteční12' a l3. října 2012 (druhé kolo volcb do Senálu následně 19' a 20'
ří|na 2012)
Městys Ledcnice má v letošnín loce možnost podat žádost o dotaci na vybudování
kanalizace a ČoV v osadách ohrazení nebo Zaliny. Pro osadu ohrazení není dokončena
projektová dokumentace k ťlzemnímuřízení' Rada městyse považuje za rozumné řešení
vybudovat nové kanalizační řady a čistírnyodpadních vod v osadách' s ohledem na
finančnínáročnost těchto staveb, vždyjednu stavbu Za čtyiletévolební obdobíMěstys Ledenice nrá připravený projekt na stavbu kanalizaco a vodovodu vulici
5'května v Ledenicích.
Finančníúřad provedl u městyse Ledenice daňovou kontrolu Zaměřenou na čerpání
dotací na stavby ,,Kana]jzace a Čov Zborov" a,'Zateplení l'stupně ZŠa budovy ZÚŠ a
školní družiny". Finančníuřad ve své závěrečnézprávě konstatoval. že uvedenó dotace
byly čerpány v sou]adu s vydaným rozhodnutím Ministerstev zemědělství a životního
plostředí a se stnlouvami o posk}'tnutí podpory'
Letos opakovaně podává něstys Ledenice Žádost o dotaci na vybudování nlobilního
kompostovacího zařízení s finančníspoluúčastíměstyse Ledcnice ve výši 500 tis. Kč'
stalosta městyse se zmínil také o průběhu letošníledenické pouti, přičenžváclav
Fabián upozomil na značný chaos zejména před plodejnou Jednoty a navrhuje pro příští
pouť omezit prostor nájmu na hornim náněsti. Bc. Jaroslava ŽďrLdová by omezila téŽ
prostor nájnu pro pouťovéatrakce na dolním niíměstí' Václav Voharčík\,Tslovil Íázor _
zamezit v době konání pouti pdÚezd automobjlům s nosností nad 3'5 tuny v ul. Dl.stejska]a
a niíměstí' Dále nawhuje vyuŽít v době pouti (sobota, neděle) prostor falské zahndy také
projiné kulturní akce (dechovou hudbu apod.), případně i pro pouťové atrakce. Zde se koná
pouze jedna pátečni kultumí akce pro veřejnost ,'pouťové dřevosochání". pro kterou sc
v tomto prostoru každoročně staví zázemí'
Městys Ledenice obdržel výpověd' nájemní smloulry na res1auraci na hřišti zatímjsou
dva noví žadatelé.Nájemní vztalr bude ukončen k30'11.2012 a záměr plonajmout
nebytové prostory k plovozu restaumce bude zveiejněn na úřednídesce.

l

ad 5) Členovézastupjtelstva schválili

rravýšení přímůrozpočtu městyse pro
rozpočtovou změnou č. 2/2 dividendy ze skJádky Ružov ve výši 1.428.000'- Kč'

r.

2012,

stráná čtvÍtá

_ inventární číslo
!!L_!D Zastupitelstvo také schválilo návrh na vyřazenj majetku městyse
20800ó37 čerpadlo wJ 401/50 LH 230 V z údržbyměstyse Ledenice a doporučuje
jeho
ýprodej z dlivodu nepotřebnosti.
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škodách způsobených na obecním maje&u v důsledku přívalových dešťůmluvil
starosta městyse již ve Zprávě stalosty. K výše uveden]ýÍn informacim poznamenal. že
městys Ledenice požádal o posk}'tnutí finančníchprostředků ve výši 250 tis. Kč
z kizového fondu Jihočeskéhokmje' celkem žádalo 66 obcí Jč. Klaje o sumu
cca 200 mil. Kč. Z neoficielních zdrojů víme, že byla uvolněna částka 2 rni]. Kč prc 16
lejvíce poškozených obci' Žádost městyse Ledenice nebyla akceptována.

ad

Územního plánu
8)ve výběIovém řízenína ÚběI doda\ rtete zaiázky
',Pcriízenr
Ledenice" byly lrodnoceny celkem tři nabídky' Rozhodujícímkritérienr plo posou7cni
rrabídek byla nabídková cena a jako nejvýhodnějšíbyla vybrána nabídka firmy Uplan
s.r.o. Vlastiboř' Soběslav- Výběrové řízenípťovedla na zakázklt fimla Totus s'r.o..
Sedlečko u SoběslavěLedenice předložil dlÉ24.'7 .2012 žád,ost o posk}'tnutí
mimořádných příspěvků z rozpočtu městyse Ledenice na r. 2012 ve výši 15'000'-Kč:
na semifinálové a finálové zápasy plo softbalový tým mužůLedenice hrající2'nrirodní
ligu mužů,kteří pojamí části soutčžebyli na 1. místě tabulky
na doplaw na mezinárodní turnaj do italského Azzezu prc tj.rn softbalovýclr
juniorek-/žen v měsíci srynu 2012. HIáčky si všechny ostatní náklady hradí samy.
Rada městyse schválila příspěvky pro výŠeuvedené soffbalové týmy ve výši 13.000.Kč a zastupite]é schválili uzavření smluv o posk}tnutí těchto fiÍančníchpiíspěvků'

4!-!) Softbalový klub Žraloci

l)
2)

Dnc

'9.2012 požádal také Sof1balový k1ub Žraloci zastupitelstvo městyse o
opakované schválení předfinancování investiční akce stavby zázení pro softbal na
hřišti v Ledenicích ve výši 600 tis. Kč Z lozpočtu městyse na r. 2013. Investičnízánčr
měl být finarrcovrín z dotaco posk)tnuté Ministeřstvem školstvi, mládeže a
tělovýchovy již v ]etošním roce 2012, ale Ministerstvo finančníprostiedky určenéna
investičníakce vůbec nerozdělilo. Ještě v letošním roce bude žádost podána znovu
pro rok 2013. Cena stavby dle lozpočtu činí3 mil. Kč bez DPH' k1eré'činíčástku
600 1is. Kč. RNDI' Hana Korčáková ujistila zastupitele' že pokud Žádost o dotaci
nebude schválena, žádný poŽadavek na finance z lozpočtu městyse Ledenicc
Dovznikne. Mgr' Vladislav Šestiik se dotazoval' kdo bude mít po lealizaci stavbu
zázelní prc softbal v majetku' kdo bude r'yřizovat výběIové iízenína dodavate1skolL
firmu, kdo bude výizovat územnía stavební iízenía také upozomil' Že tÍo
vícenáklady ncjsou zahrnuty do rozpočtu dotačníhoprojektu. Do majetku městysc by
měla bý stavba převedena na základě smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném
převodu nejpozději do 10-ti ]et od kolaudace stavby viz. usnesení zastupitelstva.
Ing' Josef Hťonck konstatoval, že městys Ledenicc je vlastníkem pozenrku a tudíŽ by
mohl být parlnerem Fojektu.
19

šL!q) Starosta

městyse předloŽil zastupitelům ke schválení dokument ,'Vnitřní směrnice
městyse Ledenice o postupu zadáviiní veřejiých zakázek"' Tato směmice definuje:
- postupy zadávríní veřejných zakázek dle zákona č. 13712006 sb. o veřejných
zakrízkách v platném znění
- postupy zadávríní zakáZek do 1.000.000'- Kč bez DPH na dodávky a služby
- postupy zadávání zakázek do 3.000.000,- Kč bez DPH na stavební práce

shan.l Dátá

ad 11) Zastupitelé projednávali ,,Metodiku stanovení prodejních cen pozenrků ve správním
územíměstyse Ledenice"' Tato metodika by měla bý plo členy zastupitelstva
návodem při stanovení prodejních cen pozemků, které jsou členěny takto:
- stavební pozemky pro flrnkci bydlení
- stavební pozemky pro individuální rekreaci
- stavební pozemky pro výstavbu prumyslových či zemědělských staveb
- zemědělské pozemky (omá půda, trvalý travní porost
lesní pozemky, vodní a zamokřené plochy
- ostahí plochy ostatní komunikace
- pozemky pro stavby garáží
- jiné (zbykové) pozemky
Člcnovézastupitelstva se shodli na někteýh dílčíchúpravách této metodiky s tim' Žc
upravenou verzi předloží starosta městyse ke schválení na příštímzasedání zastupitelstva'

4d-!2) K zastavovací studii 'ZTv lokalita Za Školou" ploběhla široká diskuse mezi členy
zastupitclstva, do které se zapojili téžpiítomni Mgr. David Fyrbach a Ing. Luděk
Fyťbach. starosta konstatoval' že ktéto studii bylo podáno zřad občanůněkolik
stížnostía připomínek. Ke studij vydaly svá odbomá stanoviska dotčenéorgány státní
správy a všecbrra \rydaná stanoviska.jsou kladná' Předseda Komise qistavy
a územníhoplánování městyse Ledenice Jiří Beneda sdělil zastupitelům také
souhlasné stanovisko s touto studií' Názor Ing' Jiřího Kopáčka PhD', předsedy
Komise životního plostředí a lesního hospodářství je opačný. Je toho názoru' že
vybraná lokalita neni pro býovou výstavbu vlrodná, zjeho pohledu jc to krajiniíisky
cenná oblast a jako vhodnější pozemky pro výstavbu by měly být pozemky na
protějším svahu. Velký problém vidí zejména v ochraně stávajících porostů' které by
měly bý zachovány v pŤostorrr' který je řešen jako I.etapa zastavovací studie. Zde se
nachází cenné vzrostlé duby' které pravděpodobně nedovoli Komise ZP a LH pokácet.
lng. Kopáček PbD. na tento nesoulad se ZíměIem výstavby upozorňuje členy

zastupitelstva předen' protože Za účelemvýstavby bude zřejmě nutné lozšiřovat místní
komuÍikaci a stavebně vyřešit viezdy na Íově vzniklé stavební palcely' Diskutovalo se
také o pÍoblánu odkanalizování stávajících staveb RD u rybníku Lazna i o budoucím
odkanalizováníIn.nových stavebních pozemků a to oddílnou kanalizací pro dešťovéa
splaškovévody. clenové zastupitelstva konstatovali, že tato lokalita byla pro bylovou
v'ýstavbu zďazena do Územního plánu obce již před několika lety a zastupitelstva
městyse neuvažovala o jiné variantě'
Zastavovací studie byla zastupiteli schválena s títn' že vznesené stíŽnosti připominky
budou dríle řešeny v lámci dalšíchprojektových fází a příslušných schvalovacích

řízeních'

ad 13) Majetkoprávní záležitosti:
Zastupitelé projednávali tyto majetkoprávní záležitosti:
a) NávIh Jč. Kraje na bezúplatný převod (darovar,í) pozemkťt z vlastnictví městyse
l eJenice do v]aslniclVr .lihočeskéholraje:
\ <.ú'Zalin): lJčástpozemkuparc'č' KN l442 lo\jlnČie l500m zastavěna
komunikací III/1 46 1 1
2) celý pozemek parc.č. KN 1450 o výměře 8316 m2zastavěny
komunikací III/14611

v k.ú' Ledenice| 1) celý pozcmek pa!c'č' KN 8211 ostatt1i plocha o výměře 42 m]

zstavěný konlunikaci Illl 57

2) celý pozemck parc.č. KN 4632111 ostatní plocha o výměře 21 m2
Zastavěný komunikací lIl1 57
Tato majetkoprávní transakce (daroviíní pozemků) byla zastupitelstvem odložela z důvodu
poŽadovaných změn ve qýměnich převáděných pozcmků a zařa7cní dalšiho pozemku do
převodu. ze straly osadního výboru Zaliny'
b) Žádost prodci pozernkťt v k_ú. Ledenicc parc.č. 398/2 výměra 269 m2 a parc.č.377/24
o výmčře 24 m2 žadatel Ing. Jan Mráz. Rozhodnutí o ;éto žádosti bylo také

zastupitelstvem odloŽeno do příštíhoveřcjného zascdání

c) Sněnu a sloučení pozemkových parcel městyse Ledcnice I61 8/3, 16l 8/8' 463 8/ l0'
4638/1 1 a 4638/]2 v k'ťl' Lcdenice dle GP č ' 132I-22l20I2'
za části pozcmkové puccly 161812Ing. Lud'ka Fyrbach
části pozemkové parcely 1618/4 Jana Fcncla
Za Ítčelernnázornosti a přehlednosti byl záměr snčny a sloučeníparccl barevně vyznačen
na snímcich z mapy (podlejednotli\ých vlastníkůpozen*ů) před a násjedllě po sménéa
sloučení.Komise qýstavby a územního plánoYání tuto majetkoplávní transakci doporučuje
zrealizovat' starosta městyse pÍovedl n] Pozenlkovéln fondu ČR ktluzrL]taci k této
majetkoprávní záležitosti. Pozenkový fond nemá l1áll1itek ke směně a sloučeni pozemků.
ktelé mčstys Ledenice ziskal bczúplamým převodem do svého vlastnictví od PF ČR.
Návrh na směnu a slouěeni pozemkoÚch parcel v k.ú. Ledcnioe byl schválen.
d) Výkup ideá|ní % pozemku paťc. č. 4765 ostatní plocha v k.ú. Ledenicc o Yý,ntčře
28 n2 od pozenrkového fondu ČR. Jedná se o pozemek' ktcď je součástíodpadového

dvora v Ledo0icích. výkup zastupitelé schválili.

e) Zapsáni předkupního práva pro TJ sokol Ledenicc do kupní smlouvy (výkup
sokolovny vě. pozemků)' Předkupní právo bylo zastupitelstvem schváleno.
Diskuse:
7 Jiří Hintcrhólz upozomil na nutnou opravu břehu rybniku Lazna po vývratu dubu
/ Jan ČíŽek_ dotaz na tem1ín opmv rozbité mistní komunikacc v oka7cní a dálc
upozornil na problém zaplavování soukromých zďrrad u rodinných donrů
v Ohrazeni při věrších deštích_ stoka nad zahradami podél komunikace nen]á
odtok
/ Ing. Michď Vazač v letošnímťoce rozvodněný Zborovský potok zpťlsobil
rozsáhlé podemletí břehů vokolí rekreačníchchat a došlo k ncbezpečIým
v]ivlatťtm stromů, ktelé ohroŽují osoby a nemovitosti' Městys Ledenice evidlÚe
několik stížnostízřad majitelťr chat' V příštímtýdnu se připravuie káccní
za dozoru odbomého lcsního hospodářc a tato záležitost byla také konzultována
se zásttrpcem Povodí Vltarry' Zastupitelé navrhqjí' aby osadní v,jbor Zborov
připravil návrh na prodej pozemků v okolí chat bez zbytkových parcel za smluvni

r'

cenu.

Yáclav Vohadík upozornil, Že se nedodrŽuje rozvrh hodin v sokolovně pro
jednotlivé sportovní oddíly. Již dvakrát fiusel ustoupit naplánovaný tréni0k dětí
z oddílLr Slrarks Cheerleaders zápasu volejbalistek, který sc z důvodu počasí
nemohl odehrát na venkovnim hřišti' Děti pak Zůstávaji sami bez dozoru před
sokolovnou a j€jich rodiče mlohdy aui netuší'že se hodina jc|iclr tróninku
nekoná.

strana sedmá

/

Jiří Hinterholz předseda Komise pro mládež, kultuu a sport varuje, že za

této

situace rrrusí bý dítě rodičem osobně předáno vedoucímu oddílu, jinak za něho
nesou zodpovědnost rodiče (zríkonní zástupci), nikoli vedoucí oddílu'
J.Hinteťhólz uvedl podobné případy, kdy došlo ke zranění dítěte a záležitost
musel řešit soud. Je třeba' aby vedoucí oddílů, |to mimořádné ústupky v rozvlhu
bezpečnost
hodin v sokolor'ně' řešili především s obledem na ocblanu
nezletilých děti'

a

Konec diskuse. Starosta městyse ukončilXII' Veřejné zasedání zastupitelstva městyse'

stafosta městyse Mgr' Miroslav Franěk

-

ověřovatel zápisu

:

václav VoharČík

ověřovatel zápisu

:

Bc.Jaroslava Žaludová

>l
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USNESENI

z XTI. veřejného zasedání ZastupitelStva městyse Ledenice
konaného dne 19 '9 '2012

usnesení

číslo

hlasování pro/proti/zdrŽel se/celkový počel hlasLrj ících

Ilsnesení ě. 205
t4toru14
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zplávu staÍosty o činnosti Rady městyse za období od
11.'7.2012 d'o 29.8.2012 (příloha zápisu č' 4)

206

I1l0/0lI4
tJsncsení č.
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtovol změrru č.2l2 lozpočtová skladba s 63 l0,
po1ožka2142 příjem do rozpočtu měslyse Ledenice 1'428.000'- Kč'
(přílolra zápisu č'5)

207

l4/0lolÍ1
I]snesení ě.
Zastupitclstvo městyse schváilo vyřazení če1padla vody wJ 401/50 LH 230 V z drobného
dlouhodobého hmotného majetku městyse Ledenjce a na základě technického posouzení
odbornou 1irmou doporučuje starostovi prodej čerpadla'
(piíloha zápisu č. 6)
14t0/0111
IJsnesení č. 208
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědoIní infomaci starosty o podání Žádosti rněstyse Ledenice
o přidělení mimořádných prostředkťr na pomoc obcím Jč. kraje z krizového fondu Jč'kraie
k odstralění následků povodňových škod po přívalových deštíchv červenci a srpnu 2012.
( přlIoha /ápi.u č. 7')

11/i/0t14
I]snese í č. 209
Zastupitelstvo městyse vzalo na včdomívýsledek výbčrovéhoÍízeiina zakirzku
,,Pořízení Územního plánu Ledenice" provedené Íim]ou Totus, s'r.o. Jako
nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka od finny Uplan s'r.o'' vlastiboř 2l.
\oběsla\ \e v)Šiqo2 000.- Kč be7 DPIl'
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo s vybranou lirmou Uplan
s.r'o' a pověř'uje staŤostu podpis(-m této smlouvy'
( přiloha zápisu č. 8)
14t0/0/11
Usnesení č.210
Zastupitelstvo městyse schválilo uzaviení smluv o posk),'tnutí mimořádných finančrrích
příspěvkťl z rozpočlu městyse na rok 2012 o.s. Sdružení Žraloci Ledenice
8.000.- Kč na semifinálové a finálové zápasy ll.Ligy - softbďl muži
5'000,- Kč na dopravu na mezinárodní tumaj v italském Azezzu' softball juniorky
Výše finančníchpříspěvku byla schválena Radou městyse' usneseníÍÍ|č.71 dne 25.'7 .2012.
Zastupite]stvo něstyse pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
(příloha zápisu č. 9)
:

't4/010/14
Usnesení č' 2l1
Zastupitelstvo městyse zruši]o usnesení č' 135 z.e dne 2I.9.20I I o dofinaÍcování plojektu na
výslavbu zázemí pro soÍballový klub Zraloci Ledenice.
(piíloha zápisu č. 10)

čislo usnesení

hlasování pro/proti/zdrŽel se/celkový počet hlasujících

Usnesení č. 212
t4/0tut1
Zastupitelstvo městyse schválilo dofinancoválí plojektu na stavbu zázemí softbalového klubu
Zraloci Ledenice v roce 2013 v max. výši 600 tis. Kč vč' DPH na části pozemku městyse
Ledenice parc' č. 3845/4 ve spořtovÍím areálu v k'ú' Ledenice za těchto podmínek:
Na tuto stavbu bude Žadateli softbalovemu klubu Žra]oci Ledenice poskytÍuta dotace
z Ministerstva školství ve výši 3 mil. Kč.
SoftbaloqÍ klub Žraloci Ledenice uzavře s městysem Ledenice smlouvu o sm]ouvě
budoucí o bezúplatnémpřevodu Úše uvedené stavby do majetku městyse Ledenice
nejpozději do 10-ti let od kolaudace stavby.
(příloha zápisu č. 1 l)

.

.

IIsneŠeníč.213
t4/0/0/14
Zastupitelstvo městyse schválilo s účinnostíod l'10'2012 vt třní Sněmici nčstyso Ledenice o
postupu zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách v platném znění.
(vnitřní směrniceje přílohou zápisu č. 12)

Usneseíí č.214

.

14t0t0/11

Zastupitelstvo městyse ploiednalo
stanoveni prodejních cen pozemků vc
',Metodiku
splá\'ním územíměstyse Ledenice" zplacovanou soudnírn Znalcem Ing' Kallem
Drnkem.
Zastupitelstvo městyse doporučuje starostovi zadat piepracování vybraných bodů
,,Metodiky stanovení prodejních cen pozemků ve splávním územíměstyse Ledenice" :
v čl. l: výchozí hodnoceni (Zborov _ kaÍalizace)
v čl. l.: úpravy výchozí ceny (bez kumulace sráŽek stejného chaŤakteru)
v čl. IX: jiné zbytkové pozemky (nawžená cena)

.
-

předložit ke schválení na příštim zasedání zastupitelstva lněstyse.
(příloha zápisu č.13)
a metodiku

14t0/0/14
Usnesení č.2l5
Za
Školou
l.etapď''
lokalita
Zastupitelstvo městyse schválilo zastavovaci studii ,ZTV
je
označena p]atným
zp.acovanou projekčnífimrou Ateliér Al, Č.Budějovicc. Tato lokalita
_
jako
K piipomínkám
pro
stavby
k
bydlení'
plánem
B65
tedy
lokalita
určená
úzcmním
vzneseným Ing. svatoslavem Kodykem a Ludmilou Kod}'tkovou, v]adimílenr Trojanem a
Marií Trojanovou, Milanem Peckou a Ing. Ivanou Peckovou bude přihlédnuto a řešeno
s dotčeÚmi olgány státní správy v rámci dalšíclr projektových fází a schvalovacích řízcních.
(úzcmní řizení, stavebni povolení apod') (příloha zápisu č' 14)

t4t0/0n1
Usnesení č.216
Zasfupjtelstvo městyse projednalo návrh Správy a údťby silnic Jč.kaje rra bezÍlplatný převod
(darování) pozemků: z maietku měslvse Ledenice do maietku Jihočeského kraie:
v k.ú' ZaliÍy:
. část pozeť <u parc' č' KN ]44211 ostatní plocha o výmčře cca 1500 m2
zastavěný komunikací III/1461 1
. celý pozemek palc'č. KN 1450 ostatÍíplocha o ýměře 8316m'
zastavěný komunikací III/1 46 1 1

čislo

usnesení

hlasování pro/proti/zdrŽel se/celkoqÍ počet hlasujících

pokračování usnesení č. 2l6
bezÍrDlatnÝ pievod (darování) pozemtů z majetku městvse Ledenice do maietku Jihoč'kfaie:
v k.ú. Ledenico:
. celý pozcnek parc.č' KN 82/1 ostatní plocha o výn,lěře '12 m2 zastavěný konunikací
I/15',7
. celý pozemek parc.č. KN 4632111 ostatní plocha o výměŤe 21 m2 zastavcnj
komunikací IIl157

Zastupitelstvo městyse Ledenice vzalo na vědomí vyjádření osadniho výbonr Zaliny k r]ávrhrr
o bezílplatném převodu pozemků.
Zastupitelslvo odložiio rozhodnutí o výše uvedeném náwhu na bezúpla{ný převod (darováni)
pozemkťl v k.ú. Za]jny a k-ú. Ledenice do příštíhoZasedání zastupitelstva'

k dalšínu jednáÍí se Správou a údfžbousilnic a
silničníhohospodářstvi lGajského úřadu vc.Buděiovicích.

Zastupjtelstvo pověřuje stalostu městyse
s

odborem dopravy

(přiloha zápisu č. 15)

a

ltl

13tIl/l
UŠneseníč. 217
parc'č.
398/2
Zastupitelst\o méstyse projednaLo navrh na prodej pozemtů vk.ú' Ledenice
rýneia 269 m2 :r parc'c. ]77124 o v'mčřo 24 m2 od žadatele Ing. Jana Mráze' Zastupitclstvo
odložilo loňodnutí o prodeji uvedených pozemků do příšlíhozasedání zastupite1st\'a(příloha zápisu č' l6)

č.218
lasrupitelsrvo .
Usnesení

14/n/0/I4

1618/3, 1618/8' 4638/10' 4638/11 a 4638/12 nacházejících se v katastráhím územíLedenice za
čás1i pozeml(ových parcel 1ó18/2 a l618/4 nacháZojících se v k.ú' Ledenicc.

KonkÉtnívymezení sněňovaných částívčetně jejich identifikacc a qýměr lachází z návrhu
geometrickóho plánu č. Í321-22/2o12 vyplacovaného geodctem Mafiincm stěchem, kt,3Ú je
přiložel.
Městys l'edenice sněňujc s Ing. Luďkem Fyrbaclrenr' vlastníkem pozemkovó parcely i618/2
dle GP díly pozemků n, l, o, za díly a' e, p, c l a zbytkovou část pozemku 1ól 8/2
Městys sněňujc s Janen Fenc1em, vlastníken pozenrkovó parcely 1618/4 dle GP díly pozemkťl
y.w, z, za díly c' g, r, el a zb)tkovou část pozemku 1618/4.

Ke stněně dochází za účelcmvytvoiení parcel' které budou prostorově a funkčně uspořádány,
aby byla umožněna jejich budoucí Zástavba v souladu se záměrem obce o rozroji úzelní
v lokalitě ,,Za školou".
(příloha zápisu č' 17)

14t0/0/11
IIsnesení č.2l9
Zastupitelstvo městyso schválilo výkup ideální % pozenku KN 4765 ostatní p1ocha' (část
sběrového dvora) o celkové výměře 28 m2 v k'ú' Ledenice od Pozemkového fondu CR za
smluvní cenu 925.- Kč'

Usnesení č. 220
l3.II/U14
Zastupitelstvo městyse schváIilo doplnění kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi něslysem
Ledenice a TJ Sokol Ledenice' na základě usnesení zastupitelstva městyse č. ]84 ze dne
25.4.2012, o přednostní právo na odkup sokolovny v Ledenicích pro TJ sokol Ledenice.
PřednostDí plávo na odkup těchto nemovitostí v k.ú. Ledenice: budova sokolovny č.p' 357,
st. pozemek palc. č. st. 397' pozemek parc. č' 3595 a pozemek parc. č. 4627/19.

starosta mčstyse Mgr' Miroslav Franěk

Přílohy zápisu z

1'
2'

ověřovatel zápistr

:

Václav Volrarčík

ověřovatel zápisu

:

Bc' Jaroslava Žaludová
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veřejného zascdání zastupitclstva městyse Lcdcnice:

Prezenčnílistina ze zasediííízastupitelstva l9.9.20l2
Záznam o hlasovríní ZM ze d:ne I9.9.20I2
3. Kontlola plnění usnesení ze zasediíní ZM dne 20.6.2012
4. Zpráva starosty o činnosti RM od 11 .'I .2012 do 29.8.2012
5' Rozpočtová změna č' 4
6. Návrh na vyiazení nlajetku městyse Ledenice
7. Záznam o výběru nejvýhodněj šínabídky na pořízení územníhoplánu Ledenice
8. v)pis usnesc]lí ze Zasedáni Rady městyse č.'11 ze dne25.7.2012 (příspěvky)
q. Zádost sottbalo\ eho klubu l,raloci o předfinancování investičníakce stavba Ziázemí
pro softbalové Miště v Ledenicích
10. Návrh rnitiní směmice o posfupu zadávání veřejných zakázck
11' Návrh metodiky stanovení prodejních cen pozemků ve správnín územíměstyse
Ledenice
12. Návrh usnesení na schviílení zastavovací studie ZTv lokalita za školou,,
13. Dokumenty k bezúplatnému převodu (darováni) pozemků z vlastnictví městyse
Ledenice do vlastnictví Jč' klaje + vyjádiení osadního Úbolu Za]iny
l4. Dokumenty k prodeji pozenků v k.ú. Ledenice - žádost log' Jana Mráze
15. Dokumenty ke směně a sloučení pozelŤ (ů v k.ú' Ledenice mezi městysem Ledenice,
Ing. Luďkenr Fyrbacl'rcn a Janen Fenclem
l6. Náwh Pozemkovélro fondu ČR rra proclej % pozemu v k.ú. LerJenice městysu Ledenice
17. Vyjádření Sokolské župy j ihočeské ze dnr: 17'9. 2012 k prodeji sokolovny
v Ledcnicích vč' pozemků
18. Zápis zjednání komjse qýstavby a územniho piánová ze dne 5'9'2012

