MESTYS LEDENICE
z

Zápis

XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 2.ííjna2013

Přítomno : 13 členůzastupitc]stva' viz' prezenční ]istina
Program:
1' Zahájcní a schválení progran'ru zasedá'tí
2' Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontro]a plnění usncsení Zastupitelstva městyse ze dne 4.9.2013
'1. Projcdnání poskytnu1í ťlčelovéncinvcstiční dotace městysll Ledenice z Ministelstva dopravy
na odstrariování škod vzniklých v důsledku povodní na nístníkomunikaci ve Zborově _
Zrdani /.kj^J \ťelné\)hcrového il7(ni
5. Zpráva z Kontrolního výboru zastupitelstva městyse Ze dne 2]'9.2013
6' Žáciost ZŠ'ZUŠa MŠLecienice o použitífondu repřodukce majetku na nákup ZďizeĎl
do školni.jídelny r' 2013

7. Odti"o\i flan,/S.-v Zl S o MS ledenicc
8. Rozpočtová zrrrčna č' 8/2013
9. Zádost o Změnu účeluschválené pťrjčkyz Fondu

r.ozvoje bydlení plo l' 201]
Zasedání
zahájil
shrosta
městyse
Mgr.
Miroslav
Franěk. Zastupitelé schváliIi program
3d-1)
jednání XlX. zasedání zastllpitelstva, ktelý byl doplíěn o bocl č. 7) odpisor j plan ZŠ,
ZUŠ a MŠLeclcnice a bod č' 9) Žádost o Změnu účeluschválené půjčkýz |ondu
rozvoje bydlení pro r. 2013.
3!.) ovčřovateli zápisu bylijmenováni: Jaroslav Tůnra a Bc. Jalos]ava ŽaLudova.
ed.3) Kontrolu plnění usnescní ZM ze dne 4'9.2013 plovedl slaŤosta městyse Mgr. Fmněk.
Starosta městyse se kÉtcc zl'nínil o těchto akturílních záleŽitostech:
asfaltování povrchu místníkomunikacc v ohrazení bude provedcno do konce
příŠtihotýClne
1irma Beton I Ironek provádí opra\,'Lr cesty mezi osadani oltazení a Zaliny a
spolrrpodílí se na vybudoviiní nového chodníku v ulici SokoIská
na budovč sokolovny budou provedeny t}to práce: oprava sliechy. stropu včetně
malířských prací
infotmace o problematice provozování kompostiárny

-

-

3!Lj!) starcsta městyse Mgr' Miroslav Franěk sezniímil členy zastupitelst\a s |lscnin)'nl
rozhodnutín Ministcrstva dopťavy odboru pozemních komunikací o poskÍnutí
účclovéneinvestjčnídotace na odstraliování škod způsobcných povodněni v l-oce
2013. Výšc dotace činí85'% uzlatelných nákladů včetně DPH' Poskýtluté linančni
piostiedky budou použity na op].a\'u místníkomunikace v k.ú. Zborov poškozené
povodněni.

ad 5) Kontrolní výbol Zastupitelstva něstyse l-edenice provedl drre 23'9.2013 kontroly
zaměřené na:
y' kontrolu neplněných usncsení Rady a Zastupitelstva městyse Ledcnice ke dni
poslední kontroly ze dne 25.2.2013
kontrclu plnění usnesení Rady něstyse za období od 6'3'2013 do ] 8.9'2013
y' kontro]rr plněni usnesení Zastupitclstva
městyse od 20-2.2o13 do 4.9.2013
veřejnosprávní koítl.olu čel.páníf]iančníchprostiedkťt z rozpočtu mčstyse
Ledenice' které byly schvá]eny pťo lok 2013 a k datu kontloly Ú. 23.9.20 l]
byiy čeryliny a vyúčtoványv plné rliši nebo jen částečně.

'/

"'

ad 6) Ředitel základrrí školy v Ledenicíclr podď písemnou žádost o scl]válcní pouŽití fondu
reprodukce najotku ve ýýši 332'24'7,- Kč na nákup zaŤízeni do školníjídelny
v letoŠnímroce

-

nový elektrický kote] v hodnotě 133'36l,- Kč
konvektonat na vďení \' hodnotě 198.88ó.- Kč

ad 7) ZŠ'ZUŠa MŠI'edcnicc předloŽila ke schvále zastupitelstvu mčstyse odpisový pián
20l3 týkajícíse vybavení školníjídelnya základní školy.

!lL!)

Rozpočet něstyse Ledenice návrh rozpoč1ovézměny č. 8 za obdobr' slpen Ziii
2013 s rozpočtoÚmi o|atřcními nad 1 milion korun předložila 7astupitelst\,u účctní
něstyse' Rozpočlová změna č. 8 dle přilohy zápisrL byla schválena'

4!L_9) Konisc plo rozvoj bydlení projednala dne 30.9.2013 žádost Josefa Janovského
o schválení Zmčny ťlče]učeryánífinančních prostiedkťl na základě schválené půjčky
pro Iok 2013 ve výši ]50.000,- Kč a doporučila ZastLlpitelst\'Lr požadavek Změny ke
schr'álení _ viz' přijaté usnescní ZM č. 295.
Z diskuse:

"'

slarosta Mgr.

M .l'lančk podal členůmzastupite]stÝa inl'ormace

o:

- orgarrizaci r'oleb tlo PoslaDcckó snén]o\]r) Pcrlcmentu ČR nc uZclnl lněstysc I-cclcllice
- sestavovaní lozpočtu na rcrk 20]4
- llutl]osti vybtLdo\'ání piístřešku na mccl]anizaci pro budoucí korrrpostárnu

členovézastupitelstva:
r' JarosLav Klcčka konslatova], Že od bře7na 2012 sc v Zalilech nelealizovala žádná opra\'a
a investicc z těch. kteťépožadoval osadní výbor Zaliny. starcsta toto zdůvodňuje
nedostatkem finančníchprostředků r' rozpočtu městyse.
'/ lng' Josef Hronek navrhl l'ýlobu laviček v údrŽbě městyse v zirnním období, které by
b]'lo vhodné osadit u oplavené cesty mczi ohlazeníol a Zalinami.
'/ RNDI. Har'ra Korčáková CSc. tlumočila požadavky seniorťt' kteří mají zájem odebírat
obědy ze školní.|ídclny.Zástupce iecljtš]ťZŠ.ZItŠa MŠI cclcnicc Mgl. Vladislav Šesták
konstatoval. že zá]<Iadní škola z kapacitních důvodůneuvaŽujc o zavedení 1éto
ckonorr]ické činnosti pro cizí str'ávníky v ZŠ'ZUŠa MŠLederrice'
7 NčktcříčlenovéZastupjtelstva upozomili na Zjištěiézávady na povrclru konrunikací:
_ ncbczpečný výmol vulici Dr' Stejskala Za nostern
- vzniklá po opr'avě vodovodu
firmou CEVAK a's' (komunikaci spraruje Správa a údržbasilnic Č.Budějovicc)
- nebezpečný výrllol v ulici Truhlrířská (mistní komunikace městyse Ledenice)
- požadavek osadr'rího qÍborrr v ohť.Ženío opravu. alespol] největších výmolťl
na místníkomunikaci v centrální části osad ohrazení.

stalosta něstyse MgI' Milos]av Flaněk

ověřovatcl záoisu

:

Jaroslav Tlima

ověřovatcL zápisu

:

Bc. Jaroslava Ža]udová
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číslousnesení

XlX.

USNtrSENI

veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 2.října 2013
hlasování Dlo/pťoti/Z&Že1 se/celkovÝ počet hlasuiících

l]sn€sení č. 290
t3/0/01^t3
1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí písen]né rozhodnutí !-vdané Mjnister'stvern
dopravy odborem pozelnních komurikací o posk}'tnutí účeiovóneinvestičnídotace ve
wýši 735.000'- Kč na odstraňování škod způsobenýcl'r povodněmi v roce 20l3 rra n'rístních
komunikacích a majetku obce souvisejícího s dopravou.

2.

Zasfupitelstvo městyse schválilo Zadání zakiizky malého rozsahu včeb]ě výběrového řízení
na akci ,,oprava místníkomunikace Zhorrrv na párc. č. 246l v k.ú. Zborov", která
brrde financována z přidělené dotace na odslraňovárrí škod způsobených povodněni
a Z rozpočtu městyse Ledenice v roce 2013

3. Zad

1i této zakázky včelně Ýýběrového řízení provede pro městys l,eclenice firn]a

Kájov'

4'

IN-AL

Zastupilelstvo měs1ysejmenuie do komisc plo \:ýb& dodavatele své Zástupce:
lng' Michď vazač _ předseda'.......'.'...'Mgr. Miroslav ř-raněk náfuadník
Václav Voharčík_ člen.. '. ' '. '. '............. Jiří Bencda nábradník
Jaloslav Tťrma- člen.. .. .. .. ... .. '. '.. '..... '..václav Fabirín r'rálrradník
(piíloha zápisu č. 4)

't3/0t0t13
Usnesení č.291
Zastupitclstvo městyse vzalo na vědomí zápis z Kontrolního Úboťu Zastupitelstva městyse
Ledenice o provedctých kolttrolác1r ze dne 23.9.20l3, kterýje přílohou tohoto zápisu.
(příloha zápisu č. 5)

IJsncscní č. 292
13/0/0/13
Zastupilelstvo městyse schváli]o pouŽití fondu leprodukce majetku ZŠ.ZUŠa MŠLeclenicc
\ hodnolé .]j2'247.- Kc nl ni-rkup zartzetlt do školnljideIn) pii lŠ.lLŠa MŠLedenice.
(příloha zápisu č' 6)
Usnesení č. 293
13tO/n/13
Zastupitelstvo něstyse schválilo odpisový plán ško]ni jídelny při ZŠ,7'UŠa MŠLedenice
na rok 2013 dle přilohy tohoto zápisu'
(piíloha zápisu č' 7)
l]snesení č. 29'Í
l3/0/0/13
Zastupitelstvo mčstyse schválilo lozpočtovou změr'ru č. 8/2013 rozpočtu tl1čstyse Ledenice
za období slpen a září 2013 dlo piílohy tohoto zápisu'
(příloha zápisrr č. 8)

hlasování plo/proti/Zdrže1 se/celkový počet hlasLrj ících

číslousneseDí

13t{tA't/t3
tJsnesení č.295
Zastupitclstvo městyse schváli1o žádost Josefa Jalovskélro o změnu účclučerpání půjčky
z |'onclu rozr'oie bydlení v roce 2013 vc schválcné výši 150.000,- Kč. Na základě doporučení
Korrrise pro rozr'oj byd]ení ze dne 30.9.2013 sc mění účelvyužitítéto půičkytakto:

- naizolacerodimédomuč.p.2l'.....'... 50.000.-Kč
- na obrlovu střechy lodinného domu č.p' 21..'..'. -.'..' l 00.000'- Kč.

Původní účelschválené půjčkyJosefu Janovskómu na vesuvbu b}tu do půclníhoprostoru
u\'edený v usnesení zastupitclstva městyse č. 24ó ze dnc 20.2.2013 se tínto ruší.
(příloha zápisu č. 9)

(

ověiovatel Zápisu

:

l\

Jaloslav Tůma

,'rer.rr rtel zipiqrr : Bc'l.'rroslrr a Žaltidor

[|l. ý

i

Přílohy zápisu z XVIII. vcřcjnóho zasedání zastupitelstYa městyse Ledenice ze dne
2.10.20131

1'

Prezenčnílislina Ze Zasedání zastlLpitelstva 2.10'2013
Záznam o hlasování ZM ze dlre 2'10.2013
Kontrola p]nčníusnescní ZM ze dnc 4.9.20l3
Rozhodnutí Minislerslva dopravy o poskytnutí neinvestičnídotace rla odstraňování
škod způsobených obci povodněmi v l' 2013
5' Zápis z Klntolního Úboru ZM 7e dne 2]-9.20l]
6' Zádost ZS, ZUS a MS Ledenice o souhlas s portžitím fondu reprodukce nrajektrt
Školyv roce 2013
7' odpi<r'r1 l'lnik.'lnrjrleln) pri 7š.7Uša Ny'Š ledenice na rok 20lj
8' Rozpočtová Zněna č. 8 za období sryen záií20l3
9' Zádost.Ioscfa Janovského o změnu účelučerpánípůjčkyz FRB v I. 2013
10. Zápis z porady Konise pro rozvoj bydlení v Ledenicích ze dnc ]0.9.2013
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