MESTYS LEDENICE

Zápis

z

Přitol

]o :

XX. veřejného zasedání Zastupitelstva

městyse Ledenice

konaného clne 23.října 20l3

l4 člcnůzastupitelstva. \,iz' prezcnčni listina

Program:
l
Zahájení a schválcní progranru zasedáIri
2' Jmenování ověřovatclů zápisu
3_ Kontrola plněni usnese i Zastupitelstva mčstyse ze dnc 2.10.2013
4' Výslcdek výbčrovéhořízeni na zaLúzku ,,Ledenice - oprava místííkomunjkace zborov
na pařc' č. 2.161 v kú. Zborov" na odstranění škod vznikli'ch v důsledku povodni
a pověřcní starosty k uzavření sm1ouvy o dílo s vybr'anou dodavatelskou iirnrou'
5' Na\'ýšenírozpoč1tr ZS. ZUS a MS Ledcnice na provozni výdajc pro lok 2013.

'

6.

Maj€tkopťávní záležitosti:
- opakovarré pr'ojednání výkupu částíDozemkťr v k.ú.Zborov od Renatv Třebínor'é:
ait '.s- parc. e. t t sol:. .1rněra 106 ril:
díl.'b1" parc' č. 1150/3. výměra 26 m2

4!Lu Zasedání Zaháji] stalosta nlěs|yse Mgl. Miros]av Iťaněk.
icdnání

xX'

áležitosti.

ZastLLpitelé schváIili prcglam
zasedání Zastupitclstva. ktcrý b"vl doplněn o bod č. 6) Majetkoprár'rli

jmenoráni: Ing. Michal vazač a václav Vohalčík.

4d.1) ověřovale]i ápisu

b1'li

3!Ll) Kontrol plněni

snesení ZM ze dle 2'l0.20l3 provedl

Michal Vazač'

n

st()staťosÍa nrěstyse lng.

4!L]) stalosta

městysc MgI. Miroslav |rančk na mirrulén zasedárrí searámil členy
zastllpitelstva s píscmnýrn rozlrodnutínr Minislers1va dopnvy odborll pozcmlích
komunikaci o posk)1nutí účclo\,éneinYestiční dotace na odstřalio\'árí škod
zpťtsobenýclr povodně]ni víoce 2013. VýŠcdotace činí85 % uznatel ých nákladů
VčctDě l)PH. Posk}'tntlté finančníprostředky budou použity na oprar,u mistrri
komunikacc v k'ú' Zborov poškozenépovodnčnli'
Na 7ákladě usneseni č' 290 ze dne 2.10'2013 provedkr firma N-AL. r'nŽenýrská
činnost v irrr'cstičrrí,',ý5tavbč_ zadáni 7akázky včetučvýběror'ého řizeDí na stavbu
s názvenl .,oprava mistnÍ komunikace Zborov, parc.č. 246l v k.ú. Zborov"' Jako
pn ní v pořadí byla r1br'rína za nejnižšínabídkovou cenu íinna Stavitelst\'í Matouťek
s.l'o. Doplavni a iDŽeďÍské stavby' Rudollbv.

lrl-

Ředitet základní šl<oly v Lcdenicich podal píscmnou Žádost o schválcní navýšcni
rozpočtu ZŠ.ZUŠa MŠLedenice v ]ctošnínr roce o částku vc výši pojistného p]nční
za zcizený mateťiál a učebni pomůcky. 'futo Žádost pr'ojednávala Rada něstyse
Lcdenice na svém zascdání dne ] 8'9.20l3'

stlana druhá

g!.'!) Majetkoprávní záležitost|

Starosta městyse podal členůrnzastupítelstva návrh na navýšeÍíceny za výkup částí
pozemků v k.ú. Zborov od vlastDíka pozemloi Renaty Třebínové. které jsou součástí
stavby ,'Kanalizace a ČoV Zborov". Na Úkup těchto pozemků byla byla v roce 2009
uzaviena smlouva o smlouvě budoucí kupní s pťrvodním vlastdken oldřicheÍl
1'řebírrem' Pozemky přešly na základě dědického práva do vlastnictví Renaty
Třebínové' ktelá j e ochotna předmětné částj pozenků palc.č' 1 150/2 díl ,,s" ( 106 m'z)
a parc.č. 1150/3 díl
(2ó m2) prodat za cenu 50,_ Kč/m2. Snrluvní cena byla
''b1"
Zastupitelstvem schválena usnesenín č. 298'

starosta měslyse

ověřovatel zápisu

Mgr

:

váolav Voharčík

z

UsNEsENÍ

XX. veřejného zasedání Zastupitelstva

městyse Ledenice
konaného dne 23.řÍ1na 2013

čís]ousnesení

1.Íasování pro/proti/zdrŽel sc/celkový počet hlaslÚících

Usnesení č. 296
L4/0lUt1
Zastupitelstvo městyse schv1rlilo výsledek výběIového říZenína zakázkLr .'Ledenicc - otlr:rva
místníkomunikace Zbořov, parc. č. 2461 v k. ú. Zborov',. VybÉnoLr dodavatclskou firmou
je Stavitelství Matourek s.r.o' Dopraw.Í a inŽenýrské stavby, 'l'řcboňská 620' Rudollbv
s cenou za dílo r'c výši 688.24],- Kč bez DPll.
Zastupitclstvo městyse Ledenice pověřLÚe starostu podpiser'n snÍouvy o díio s vybranou
dodavatelskou ťrmou stavitelslví Matourek s'r.o.
(příloha zápisu č. 4)
'14/0/0/14
l]sncsení č. 297
Zastupitelstvo rrrěstyse
MŠ
Ledcnice na rok 2013 o částku 122'699.- Kc. Ú. o \)'Šipojistnclro p]není za zcizený natcriál
c uicbni oomucl1 \ ,/š.,/l s J \4s l cdenicť.
(příloha zápisu č. 5)

schváliloffii

Usnesení č.298
14/0/0/11
Zastupitelstvo mčstyse schválilo změnu výkupní ccny částípozcmků ,, kÍ. Zbu.orr:
díi.,s" palc' č. 1I50/2oslatníplocha/rrranipulačníploclraovýrrrčie..'.'.'....'..'..'..']0ónrr.
dÍl .'b1" palc'č. 1 150/3 vodní ploclrďnádrŽ urrělá o výněie '. '....
'
' '. '.. '. '. '..... '.... '..26 nr2.
or]dčlene na zak]adé gcomeLrjckiho plánu č' 114-1612013 za doho<]nutou snrluvr'rí cenu
50,- Kč/m' od l Lustrrikc poZenlku Rcnatv Třebínové' Vykupované dí]y pozenků tvoŤí součást
čističkyodpadníclr vtld ve Zborově.

starosta městysc MgI.

Miloslav

Í

V

ověřovatel zápisu

:

lng. Michal

ovčřovale] zápisu

:

Václav Voharčík

Přílohy zápisu z XX. Yeřejnélro zascdání zastupitelstva mčstyse l,cdenice ze dne
23.10.2013:
l. Prczcnční]istina ze zascdání Zastupitelstva 23'10.20] 3
2. Zázniim o hlasování ZM ze dne 23.10.20l3
3' Kontrola p]nčníusnescní ZM ze dne 2.l0.2013
'1. výsledok výběrového iízeDíl1a stavbu '.opIava místníkomunikace Zborov p-č' 2461.,
5. Žádost ZŠ.ZUŠa MŠLedcnice o nal,ýšení rozpočtu školy
6' Návrh na zněnu snrluvní výkupní ceny částípozemků v k.ú' Zborov od R' Tiebítrové

