MESTYS LEDENICE

Zápis

z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva měsryse Ledenice
konanél'lo dne 4.zaší 2013
Přítonrno : 13 členůzastupitelstva. viz. prczenčnílistina
Progranr:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7'
8.

9'

Zahájení a schválení ploglamu Zasedání
Jmenování ověiovatelů zápisu
Kontrolaplnění usnescníZastupitelstva městyse ze dne 26.6'20l3
Zpráva starosty o činnosti Rady městyse za období od 10.7'2013 do 21.8.2013
Návrh na schvá]ení změny č. 2 platného územního plánu obce LedeDice zplacovatelka
lng. arch. Štěprirrka Ťukalová
Smlourry o poskytnutí minoiádných příspěvků Z lozpočtu městyse l,cdcnicc na r. 2013 pro
- TJ Slavoj Ledenice
- ZS, Ms stěpánovice
Smlouva o úče]ovémlinančnín'rpříspěvku z rozpočtu městyse Ledenice v mmci
kofinancování projektu MAS SdruženíRůže
venlovského ovocnlíství"
''Renesance
a '.Venkovské tadice v kajině"
Výslcdck výbčrovéhořízení na dodavatele .'Mobiiní kornpostovací Zařízení pro městys

Ledenice"

Podmír'rky provozováni kultur'níbo sálu v budově č'p. 71 ,'U K.álů"' Náměstí' Ledenice
Podnínky provozování budovy Sokolovny' r . 5.kvčtna 357, Ledonicc
] ]. DoÍinancování projek1u na slavbu zázemi softbaloreho klubu Žraloci Ledenicc v r. 2014
10.

4!_!) Zasedánízahájil starosta městyse MgÍ. Miroslav Franěk. Zastupitelé schváli]i program
jednání XVIII. zasedání 7astupitelstva' kteqÍ byldoplněrr o bod č. 11) DofinaÍcování
projektll na stavbu z.ázemí softbalor eho klubu Žraloci Ledenice l r. 2014.

!!la

ověřovateli ápisu bylijmenováni: Mgr' VJadislar Šestiftcpiutl Hana Tťtmová

4!L3) Kontrolu plná1í usnesení ZM ze dne 26.6.2013 provedl starosta mčstyse MgI. |Ianěk'

4!L!I Zpráva

.

.
.

o činnosti Rady městyse Ledenicc za období od 10'7'2013 do 21.8.2013

a dalšídůležitá sdělení starosty městyse|
Rekonstrukce budovy č.p. 71 U Králů: pro stavbu byl vyalán kolaudačnísouhlas dne
1'1.8.2013 a vpondělí 2.9'2013 byl zahájen provoz v přízemí této budolT. Celá oprava
byla financována z ro7-počtu městyse Ledenice ve výši 5,5 mil. Kč. Den otevřených dvcří
v této nově aekonstluované budově a výstavy s tín] spojené se setkaly s velkým zájnrem
občanů.UvaŽtrje se o tom, že v ledenickém zpravodaji bude uveřejňoviín seriál obrazů

ledcnjckých autonr' ktelé byly na tuto výs1avu zapůjčeny.

Ledenicl&i pout'a s ní spojené lolturní progřamy: všecbny akce proběIrly v pořádku
a bez problémů, ke spokojenosti občanů.

opravy místníchkomunikací:

Zborov: Správa a úclržbasilnic zrealizovala prostřednictvím firmy EUROVtA CS a.s..
Č'Burlějovice za finančníspoluúčasti něstyse Leclenice nový asfaltový povrch na
příjezdové komunikaci do osady Zborov. V souvíslosti s tímto, opakovaně upozomil
zastupitel p' Václav vohar'číkna nutnost osazení zpomalovacích pluhú na komunikaci
v cctrtťální části Zbolova' kde projíždějízejména nákladní autonobily velmi vysokou
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rychlostí a situaceje zde pro chodce a hlavně děti velrni nebezpečná. Václav Voharčik
apeluje na členy Rady nlěstyse, aby tuto záležitost neodkládali do příštíhoroku' a]e o
osazení zpomalovacích pťuhůlozhodli co možná Íejdříve doprarnrí zrračeníje již
zakoupeno.
Zborov: V mčsícizáří 2013 by měly bý provedeny opravy zjištčnýchvad na 1ělosc místní
komunikace po stavbě kana]izace ČoV ve Zborově.
ohÍazení:došlo k opravě a zpevnění povrchu příiezdové cesty do ohrazení okoio lirmy
Sylfa _ výroba vzduchotechÍiky s 1inančnímpodí]em od této firmy a vlastníka sousedního
soukromého pozemku R' Pfudla.
oltazení: oprava poškozené konurikace v centriílníčásti olťazenínásledkem povodní se
stále oddaluie. oprava budc financována z dotace Mjnistelstva pro nrístnírozvoj' a1e
1irma vybraná ve výběrovém řízení r'ra prvním místě nedodrŽela smluvní podnínku
o temínLr plovedení opravy ani dalšítermín dohodnu1ý v dodatku smlouvy o dílo s touto
firmou Josef Dievo tralN Josef Jůn, Drahonice. Z těchto důvodůměstys Ledenice
ukončil platnost smlouvy o dílo s fimrou Dřevo trans Josef Jůn a oslovil dalšíijtmu'
lybrarrou jako druhou v pořadí Provádění staveb Marek Vávra' Maionty, ktelá by měla
tuto zakázku pfovést na přelomu měsíců zářÍ říjen2013.
l,cdenice: ťrrma Dopnvní stavby Bohemia, s'r.o., Boršov n.Vlt. ptovedla oprar'u powchu
místníkomunikace 5'května.
Ledenice: nově byl vyasfaltoviin povrchu oválu pro děti na zahradě Nlateřské ško1y
Prostor přo volnočasovéaktiviry občanůve ZboÍoyéměstys Ledenicc požáda1
Stavební Íiřad Ledenice o vydiání doda1ečnéhopovolerlí na toto zařízení'
ÚdÉba veřejných zelcných ploch v Ledenicích a osadách: starosta kons1atoval. že 5e
v Ledenicích neustále Iozšii1ljí plochy, které pracovníci údržbyměstysc po vegetační
dobu sečou. Požadavek na lozšířenísečenýclr ploch je také z osady Zborov a
oblazeníčko. v ohrazení.isou s prováděnín veiejných ploch spokojeni' konstatovala za
osadní Úbor paní H.Tťlmová.
Mobilní kompostovací zařízení pro měsrys Ledenicc : ve výběIovém říZení, ktcró
provedla ťrrma IWWAL consulting' s.I.o. Kťoměřížza účastizástupcťt této firmy a
zástupců něstyse Ledenice, by1a vybrána dodavatelská firma na dodálku
kompostovacího zďízení jedná se o firrrru ENERGRE|N PROJEKT, s'r.o., olomouc.
Spolcčný vodovod s městem Borov.ny: město Borovany piipnvuje projekty' kteró
budou vyžadovat většíinvestice do společnéhovodovodního zďízení, s těnito finančními
prostředky tnusí počítatve svém rozpočtu na I. 201'l i městys Ledenice'
Výherní hrací automary na územíměsq'se Ledenicc: starosta něstyse na základě
požadavku zastupite]ů ze zascdání kona[ého dne 26.6.2013' podal informaci o celkor'ých
přiimech za VHP a jiná technická zaŤizení do rozpočtu něstyse Ledenice za I. 2011 a r2012 a o celkovém počtu vlTP plovozovaných v Ledenicích v ]etcch 2011 až 2013.
Tvorba nového úzcmníhoplánu městyse Ledenice: v červnu letošního roku schválilo
zastupitelstvo návrh na Zadání nového úzcmDíhoplánu' Na základě tohoto zadání
pňplavuje Zpracovatel ťucmDího plánu Ing. vlastimil smítka z finny UPLAN, s.I.o' návrh
ťlzemního plánu Ledenice zpracoviiní bude trvat několik mčsíců'Po zpracování návrhu
UP budc tento návlh pio veřejnost vystaven po dobu mininrálně 45 dnů a každý nrůže
v této ]hůtě up]atnjt své připomínky k tonuto ná!Ťhrl Městys Ledenice podal
Jihočeskémrrkaji v Č.Budějovicíchv měsíci srpnu 2013 žádost o dotaci na poiízcní
nového územníl'to pliinu.
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Záldost MUDr. Píchy o rozšířeníprostor v DPs pro zubní ořdinaci: MUDI. Kalei
Pícha hLcdá dalšívhodné plostory pro rozšířenízubní ordinace v Ledenicích. nejlépe
v budově DPs pro dalšílro zubního lékďe' B)tové prostory, ktelé jsou v současnédobě
vo]né nemůŽe městys Ledenice pronajímat pro Jiné účc]ynež k bydlerrí určenépro

seniory a to na základě smlouvy z r. 2002 o poskytnutí dotace z prostředků státního fondu
rozvoje byd]ení na výstavbu DPs' Zastupilelé se v diskusi shodli na tom, Že aDi část
společenského sálu v DPS není moŽné a vl'lodné pro tento účeluvolnit. Prostory v budovč
A' ktelé slouŽí pro pečovatelskou službu Ledax o.p's je také třeba Zachovat pro tento
účel.

Žártost

MVDI. Kolářc o poskytnutí vhodných prostot přo Yeterinární

praxi

v Ledenicích: starosta sdělil ZastLLpitelům' Že uvažuie o pronájn]u prostol v budově býValé
kotelny Na oborách pro Úkon základní veterinlíní pl.Lxe v Iozsaiu 2x za qiden.

3d]D ZastupÍelé jednali o scl]válení Změny č.2 územního plánu obce Lcdcnice. kteú se
tyká pouze- části obce
Zplacovatelka této změny územníhoplánu Ing' arch',Mysletín".
stěpánka Tukalová předložila zastupitelstvu veškeré podklady včetně výklesové části
potřebné pro schválení té1o zněny' Změr'n současně platného Úp t. z je schválena fomou
vydání veřejné lyhlášky v souladu s ustanovením s 172 zákona č' 500/2004 sb', správní iád,
v piatném znění.

ad ó) TJ slavoj podal

v čcNenci 2013 městysu Ledenice dalšíŽádost o posk)tnutí
mimořádnél'to finančníhopříspěvku z rcZpočtrL městyse Ledenicc vtonto loce. Příspěvek o
který Žádají bude vynaložen na íthradu nlíkladůTJ Slavoj Da odměny folbalovýnr
mládežnickým oddílťurr TJ Slavoj a na oslar.u 80{i let od založeni kopané v Ledenicích'
Dalšížádost o finančnípříspěvek podal3 obec Štěpánovice na úhradu ncinvestičních niákladů
Da pťovoz Mateřské školy Zvíkov za jedno dítě ze ZaIín ýr' 2012. Uzaviení smluv o
'poskytnutí těchto poŽadovaných finančDíci'l příspěvků vplné výši bylo zas1upitelstvem
schváleno.

3llz)

Místníakčni skupina SdružcnírůžepřeclloŽila zastupitelstvll Y Ledenicich návrh
sn ouvy o účelovéD]finančnímpříspěvku Z lozpočtu městyse l-ede1lice k zajištční
kofioancoviiní r'ýsadby ovocrrých dievin (sta{ých kajových odrůd) v lokalilě rnezi
ohrazcníčkem a Zbolovem (40 ks dievin) a v lokalitě v Ledenicích při costě za koilským
výběhem (20 ks ďevin). Finančnípiíspěvek bude na účctMAS SdrLrženíRůžcposkýnuí
v tennínu do 31' i 0.2013

základě výběIového iízeníbude lTbraná firma ENERGREEN PROJEKT s.r.o'
olomouc rea]izovat pro městys Ledenice dodávku mobilního kompostovacího zařízení'
TtLto kompostánu pořídíměstys Ledenice ze státní dotace a bude seslávat z tčclrto strojťL a
zďízení: traktor s čelnímnakladačcm a lopatou' bioddič míchač'uzaviený kompostovací
systém, prosévací síto, měřící zaři7'ení, ýáha a 2 konteinery o objemu 9 m3 vše v ho<]notě
4'608'890,- Kč. Proces kompostování bude probíhat v uzavřcných vacích Ze kterých neuniká
zápach. Zdrojem bioodpadu budou produkty získanéúdržbouzclcnč v obci (listí, trá\'a.
větvě), odpady od občanůdomácností (zelenina a ovoce ze ZahJad, květiny' spadané listi'
větve' odpady z kuchyní lostlinného původu apod.)

3!-!) Na
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4!L2) PodmínkT proYozování kulturního zařízení v budově ,,U Králů": k tomuto bodu
programu proběhla rozsáhlá diskuze členťlzastupitelstva. Jcdnání se tyka]o Zejména těchto
Zásadních bodů: - účelpronájmů kultrrmího zaiízení
- ustanovení správce kuchyňky a baru v tomto kultruIín zaří7ení
_ nákup nor'ého vybavení kuchyňky a baru
- stanovení kauce pro spolky a souklomé osoby za pořádané akce
- pravidlo' Že o povolerrí soukomých akcí bude rozhodovat Rada městyse
- schválení nového ceníku na pronájern kulturního zařízení bez rozlišení
ceny pronájmu za akce pořádané se vstupDým nebo bez vstupného
Někteří členovézastupitelstva navrhují zásadní změny v ceníku' zejména Zvýšení kauce pro
akce pořádané soukromými osoban)i. Zastupitelst\'o přijalo usnesení' kterýn doporučuje Rada
městyse přijmout usnesení, týkajícíse výše uvedených bodů včctně ceniku navrženého
zaslupilel5Lvem. kteq je přllohou tol'oto zápi.u'

ad 10) Podmínky provozování budolT sokolovny v Ledenicích: Budova sokolovny je od
čerr'e[ce 2013 celá v majetku městyse Ledenice a je potřeba nastavit nová praviclla pro .ieii

bczprob1émoý provoz.
starosta mčstyse Ledcnice ncjptwc mluvil o DávratDosti % finančníchpříspěvků poskyÍnutých
T.T Sokol od r.2011 na úhradu spotřeby cDergií vtéto budově do doby uzavření kupní
sn'rlouvy. které by měly bý odečteny z prodciDí ceny na základě usnesení Rady městyse.
Zastupitelky RNDr. Hana Korčáková a PharmDr. Hana Doleželová s tímlo postllpem
lesouhlasí a uvedly proto své důvody. Dle jejich názoru došlo v době společného vlastnictví
sokolovny k pochybení na obou stranách a nyní je čas na to, tuto kapitolu uzavřít a nastavit
iasná pravidla p.ovozu sokolovny s možností kontroly a jednozrračné odpovědnosti pii
vzniklých probJómcch. Po bouřlivé diskusi' při které rrěkteří zastupitelé včetně starosty byii
pro vrácení % poskynutých finančníchprostředků zpět do ro7"počtu městyse Ledcnicc folmou
kácerrí prodejní ceny, došlo k hlasování, ktcqhn bylo odsouhLaseno doporučení zastupitclstva
Radě městyse, zrušit podmínku návlatnosti % posk}tnutých 1inančníclrpříspěvků.
Zastupitel Václav voharčík,.iehožsoukromá fimra smluvně zajištuje úklid sokolovny i paní
veronika Pokomá_ vedoucí oddílu Cheerleaders poukazovali na nešvary uživatelůsokolov]ly
a na zbytečnéplývárí s drahýni energiemi a vodou v této budově. Velkýnr prob]émem
soko1ovnyje nepřehledný systán v přístupu osob do té1o budovy, včetně Zamykání. Stařosta
konstatoval, Že provoz buclovy sokolor.ny bylvŽdy i v dávné rninulosti velmi problematický.
Zaslupitelé se shod]i v tom, Žeje nutné naiít pro sokolovnu dobrého placenélro správce' který
bude mít velkou autoritu a z|íoveň bude odpovčclnou osobou za bczproblémovó užívánítéto
budovy, větší odpovědnost je třeba přenést také na vedoucí sportovních oddílů.Za tímto
účclembudou probílrat společná jednání zástupců městyse Ledenice a Zástupcťl jednotlivých
sportovních odclilů, ktclé \'].užívajíbudo\'tl sokolovny' Z těchto jcdnání by měl vzejít návrh
konkrétníosoby správce a návrh nowých pravidel provozování sokolovny.

ad l l) Zastupitelé pňjali usnesení na dofinancoviiní projektu na slavbu záZemí so1'tba]ového
klLůu Žraloci na hřišti v Lednicích z lozpočtu městyse Ledenice v r. 2014' ktelé by se nrělo
z velké čás1i financovat ze státni dotace Mjnisterstva školství. s tímto proicktem se
v ro7,počtu něstyse Ledenice počítáúžod ť. 201l' a]e doposlld nebylo na MŠMT v Praze
Iozhodnuto o Žádos1i o dotacj na plánovanou výstavbu zázemí softbďového klubu.

stana pátá
Stalosta městyse úončilveřejné zasedání zastupitelstva městyse s tím, Že veřejné zaseďiní
zasfupitelstva městyse Ledenice se pravděpodobně do konce tohoto loku uskutečníještě
dvakút.

ověřovatel zápisu

:

Mgr. Vladislav Šesták ..'. ''. '..

USNESENI

z XVIII. veřejného zasedá,l:ti Zastopitelstva měsýse Ledenice
konaného dne 4.září 2013
číslousnescní

hlasováni pro/proti/zdržel se/celkoqf počet hlasujících

t]snesení č. 279
t3/0/0n3
Zastupitelstvo mčstyse vzalo na vědomí zplávu starosty o činnosti Rady rr,ěstysc za období
od 10.7.2013 do 21.8.2013.
(příloha zápisu č. 4)

Usnesení č. 280
13/0/0/13
Zastupitclstvo městyse Ledenice:
bcre na vědomí :
důvodovou zprár'u k nálŤhu změny č.2 územního plánrr obce Leclenice
doktulentaci nár'rhu změny č' 2 územního pliínu obce Ledenice

l.

Il.
III.

rv.

1)
2)

koDstatuje:
že návrh zmčny č' 2 UPo není v rozporu s Politikou ťlzemníl]o lozvoje,
plánovaoi dokun]entací vydanou krajem' se stanovisky dotčených oťgánů,

lTdává

s

územDč

:

UPo fornrou opatiení obeoné povahy
c'lap lol1c'l (gralLťl(a cast]
změnu č' 2

ý rozsahn 22 sÍan textu, pří]oh

ukládá :
Panu Jiřímu Benedovi' pověřený čleíZastupitelstva, plo změnu č' 2 ÚPo Ledenice

Zajistit prostředDictvím pořizovate]c:

1)

2)
3)

uloženídokunentace Změny č.2 ÚPo Ledelice. vČštnědokladů o jejím
poiiuováni. u l iidu n]ést)(e l edenicc.
\,f'botoveíí a posk}'tDutí dokumentáci zmény č.2 ÚPo Ledenjce. opatfcDých
záznameln o účinnostjpříslušnému stavebnímu úiadu, uiadu územního
plrinování a krajskému úřadu,
zveřejnit způsobem umožňujícídálkoÚ přístup údaje o vydané zněně č.2
územníhoplánu obce Ledenice.
(příloha zápisu č. 5)

Usncsení č.281
13/0/0/13
Zastupilelstvo něstyse schválilo poskytnutí mimořádného příspěvku Z rozpočtu městyse
Ledenice Žadatc]i TJ Slavoj Leder'ricc na odměny fotbalovým mládeŽnickým oddí]ůma na
oslavy 80 let od za]oŽení kopané v Ledenicích ve výši 22.000.- Kč s tím' Že v letošnín roce
jsou plo TJ Slavoj Ledenice schválcny příspěvky v celkové výši 71'000'- Kč'
(piílolra zápisu č- 6)
Usnesení č. 282
r 3/0/0/13
Zastupitelstvo městyse Ledenice schválilo uzavřeni smlouvy č. 53/2013 o posk)tnu1í
mimořádného přispěvku Z rozpočtu něstyse Ledenice pro rok 2013 s TJ Slavoj Ledenice ve
výŠj22.000'- Kč'
(piíloha zápisu č' 7)

usnesení

číslo

hlasování pro/proti/zdťžeL sc/celkoÚ počet hlasujících

't3/0t0/13
Usnesení č. 283
Zastupite]stvo městyse schválilo uzavření smlou\T č. 54/2DI3 o posk}'tnutí mimořádného
piíspěvku Z rozpočtl.l městyse Ledenice pro rok 2013 v souladu s usnesením Rady městyse
Ledenice č.98 ze dne !'.'7.2013 s obcí Štěpánovice ve výši 6.112.- Kč Kč na úhradu
neinvestičníchnákladů provozu MŠZvíkov za jedr1o díIě ze ZdliÍ ý t.2012.
(piíloha zápisu č. 8)

Usnesení č. 28,l
Í3l0/0l13
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy s Místníakčnískupinou Sdružení RůŽe
o írčclovémfulančnímpiíspěvku z rozpočtu městyse l"edenice k zajištění kolrnancování
projektů Spolupráce
venkovského ovocnářství" a
tradice v kajině"
''Renesance
',Venkovskó
ve výši 15% výdajů na rea]izaci investičních Ziiměrů na územíměstyse Ledenice v roce 2013
tj' 4.500'- Kč'
(piíloha zápisu č. 9)
Usnesení č. 285
t3/0t0/13
Zastupitelstvo městyse schválilo výsledek výběrového řízeni Da dodavatele ,,Mobilní
konlpostovací zaÍízenípÍo mčstys Ledenice". vybranou dodavatelskou firmou je
ENERGREEN PRoJEKT s.r'o' Sladkovského 659/40, olonrouc s cenou Za dodávku
mobilní1ro kompostovacího zařizení ve qÍši4.608'890,_ Kč vč. DPLI.
Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starcstu podpisem smlouvy o dílo s vyblanou
dodavalelskou fi rlnou ENERGREEN PROJEKT s.r.o.
(příloha zápisu č. 10)
Usnesení č. 286
t3/0/0t13
Zastupitelstvo městyse doporučtÚe Radě městyse schválit podmínl(y pronájrrrů kulnmrího sálu
\' budovč č.p' 71 ,'U Králů" v l,edenicích pro jednorázové akcc v těchto bodech:
stanovit účelpronájmů na :
schťtze místních spolků
akce místních spolků jiného charakterrj
akce místních Škol
prodejní a předváděcí akce
tanečníajinékurzy
soukrcmé akcc plo uzavřenou společnost, např. svatby
soukomé akce pro vořejnost. např. koncolty, plesy

l'

r'
r'
'/
'/
'/
'/
/

2.

schválit podmínl'1l. že o povolení jednorázového pronájmu kultumího sálu ,.U Kláiů''
k soukromým účelůmbude s qýhradním právem rozlrodovat vždy Rada městysc Ledenice

3.

ustanovit fuDkci splávce kuchyriky a baru v ku]turním zaÍí,zeÍí,'\J Králů" za fuúnční
odněnu, stanovenou dle počtu konanýclr akcí, na kterých bude toto zďízení kucbyňta
s balem využíviíno.Do této funkce jmonovat osobu odpovědnou za plovoz a inventář
kuchyňky a baru

4. schválit nový cenik

nájenrného v kultumím
zastwitelstva, kterýje přílohou toholo

zápisu

zďízení městyse dle návrhu člcnů
(příloha Zápisu č- 1] )

usnesení

číslo

hlasování pro/proti/zdrŽel se/celko{ý počet hlasujících

9/4t{t/13
Usnesení č. 287
Zastqitelstvo městyse doporučuje Radě městyse zrušit podmínku schvá]enou Radou
městyse v usnesení č. 68 dne 27.4.2011, ktelou bylo stanoveno, Že s platností od data přijetí
usnesení č' 68/2011
zťnalčníchpříspěvků' posk}'tnutých z rozpočtu mčstyse
Ledenice příjemci příspěvků TJ SoKoL I'edenice, odečtena z plodejní ceny budovy
sokolovny.
(příloba zápisu č' 12)

bude /,

Usnesení č- 288
(13/0/0/13)
Zastupitelstvo městyse na základě diskuse o podmíntách provozování budovy sokolovny
v Ledenicích schvaluje, žc ncjpozději na poslednítn zased.iní Zastupitelstva městyse Ledenice
v loce 2013 bude rozhodnuto o těchto záležitostech:
ustanovení odpovědné osoby do frrnice správce budovy sokolovny, jejímž
vlastníkem je městys Ledcnice
zástupci městyse Ledenice ve spolupráci se zástupci jednotli{ich spolto\arích oddílů,
které r'yuŽívajíbudolrr sokolovny společně projednají a připraví do posledrrího
zasedání zastupitelstva městyse v I. 2013 ke schválení zásady provozoviiní budovy
sokolovny v Ledenicích

.
.

Usnesení č. 289
(r3/0/0n3)
Zastupitelstvo něstyse schválilo dofir'nncování projektu na slavblr Zázemí softbalovél'to
klubu Žraloci Ledenice v roce 2014 v max. výši 600 tis. Kč vč. DPli na části pozemku
městyse Ledenice parc. č' 3845/4 ve sportovním areálu vk'ú' Ledenice za těchto
podmínek:
Na tuto stavbu bude Žadateli softbalovánu klubu Žraloci Ledenice poskÍnuta dotace
z Vinisterstra Školstrr re r jsi 3 mil' Kč'
Softbaloý klub Žraloci Ledenice uzavře s městysem Ledenice smlounl o sn ouvě
btrdoucí o bezúplatném převodu výše uvedené stavby do maietku městysc Ledenice
nejpozději do 10_ti let od kolaudace stavby.

Zastupitelstvo mčstyse tímto usnesením rušíplatnost usnesení zastupitelstva č' 135
7' 2I.9'201I a usnesení č. 272 ze dne 19.9.2012, kterými byl schválen stejný účeI
dofinancování' ale uvedený projekt nebyl zatím realizován.
(příloha zápisu č. 13)

místostarosta městyse Mgr- Miroslav Franěk

ověřovatel zápisu

:

Mgr. Vladislav Šestrik

ověřovatel zápisu

:

Hana Tůmová

