MĚSTYS LEDENICE

Zápis

XXI.

veře.jného zasedání ZastupitelStva městyse Ledenice
konaného dne 18.prosince 2013
PŤítomno : postupně V prťrběhu zasedání od 13 do 15 členťrzastupitelstva, viz' prezenčnílistina

z

l.

2.
3.

,1.

5.
6.
7.
8.
9.

l0.
l1.
12.
13.

14.
15.

l6.
17.
18.

19.

Program:
Zahájení a schválení programu zasedání
Jn'renování ověřovatelťtzápisu
Kontfola plnění usnescn i Zastupite]stva městyse zc dne 23'l0.2013
Zpláva stalosty o čiunosti Rady městyse za obclobí od l8'9'2013 do 20' 1l.20] ]
Stanovení cen vodného a stočnél]opro lok 2014 _ návrh cen od firmy CEVAK a's.
Stanovení místníhopoplatku za komunální odpad pro rok 20i4 - příloha oZV
Zápis z dílčíhopřezkoumi1ní hospodďení městyse Ledenice za rok 2013
Rozpočtová změna č. 10/2013
vyřazení majetku z inventarizace
odpis pohledávek za odvoz komunálního odpadu
Dodatek č' 4 ke Smlouvč o výpůjčcemajetku ZS, ZUs a Ms Lcdenice a odpisový plár
Rozpočtový Úhled mčstysc Ledenice do r. 2013
Vyhlášení rozpočtového'provizória od l.l'2014
Výročnízpráva Zs, ZUS a MS Ledenice 2a ško1ní ťok 2012/2013
smlouva o posk)'tnutí podpory zc SFŽP ČR na ..MobilnÍ l<omposto\'ac] ZaříZení"
Provozní řád plo budovu SokoJovny
Smlouva o posk1tnutí přispěvku pro sportovní oddí1 Sh:rrks Cheerleaders Ledenice

Majctkoprávní záležitosti:

a) výkupy částípozemků v kú' Zborov
dle GP č. ,124-512013;
část paíc'č.PK 891

.

(vřt na pitnou Yodu)

(dleGPparc'Č'77l'5ovjměiť.....'.'' 24m2

parc' č.2458/3 o výrněře ' '. '.... '25 m'
parc' č.76914 díl a) o {i'mčře .. -26 m]
Z PK 891 celkem..................75 m2
část paťc' č. PK 892 (dle Go parc.č. 769/4 rlí1b) o výměře.. '..22 m':
od vlastníka Zdcňky Hrdličkovó'.. '.. '.......................-. 97 m2
část parc. č' PK 898 díl 2) (<lle GP paro. č.77Il2I o výměŤe ....2
parc. č' 2458/4 o výrnčře.'..1 rn2
od vlastníka Ing. Květuše choutkové''..'.......'..........'....3nt2
b) Prodej pozen'rku v k.ú. Zborov parc.č. KN 2478ovýměře5m'zžadate]i
Stalris]avu Žížalovi
c) Prodej pozemku v k.ú. Zborov parc.č. KN 2539 o \.ýměie 1oo m2 žadatcli
Bohuslal.u Klečkovi
Zascdání
zahájil starosta mčstysc Mgr. Miros]av l.rarrěk. Zastupitelé schválili program
4!!f
jednání XxI. Zasedání zastupitelstva.
3lL1) ověřovateli zápisrr byli jmenovári: Jiií Beneda a PhaťmDI. l lana Doleželo\ á
4d-1) Kon1rolu plněni usneser'rí zM ze dne 23.10.2013 proved] místostaŤosta městyse Iíg.

.
.

ri

Michal vazač.

!!L1) S1arosta městyse Mgr. Miroslav Franěk ve své zprávě o činnosti Rady něstyse Ledenice
Za období od'18'9'2013 do 4.12.2013 iďonnoval zastupitele o těcbto záloŽ;tostcch:
'/ Ustanovení nových podmínek pronájmu kulturního zaÍízeni,,U Králů" a ustanovení
spr'ávcc kultumího zařízení zajištuje dohled nad inventrířem kuchyilky i osta1ního
vybavení pronajímaného kulturního zařízení. K dispozicije také šatna pro cca 120 osob'

opravu poškozenékomunikace v ohrazení zajistila 1irma Mařek vávra Malonty'
s firmou Dřevotrans Jůn byla ukončena platnost slnloulT o dílo' z důvodu nedodržení

závazných termínů plo začátek a dokoDčcní tohoto díla.
Iinna Beton Hronek provedla opravu části po]ní cesty na tlase ohrazení _ Zaliíy.
vzhledem k tomu, že byl zaznarnenán nesouhlas s touto akcí zcjmóna zc straly
vlastr]íků lesa a mysliveckého sdťuženív této lokalitě, piistoupil osadní výbor
ohlazení k sepsáni peticc občanůolrrazení Za pokačová1í opravy polní cesty a to
pouze pro pěŠí'úsckem lesa až do Za|in. Za tímto účelenZajistí městys Ledenice
vytýčenítmsy polnÍ cesty tak, aby vedla po obecních pozemcích
ezasahovďa do
pozemků soukromých.
Rada městyse iniciovala opakované spo]ečnéjednáÍí o podmínkách provozoránr
sokolovny v Ledenicích se zás1upoi TJ Sokol a TJ Slavoi Ledenice. Na koneČnc
podobě podrnínek provozu sokolovĎy se zúčastněnízatím necjohodli' stalosta městyse
je pověřen jednotljvó připonínky v dokumentu o ploÝozll sokolovny zohlednit a
zapracovat.
Irrfotmace o bezproblémovér'tr pntbělru vo1eb do pos1anecké sněmovny Parlamentu
cR na územíměstyse Ledenicc
Zpráva Ministelstva Zemědělýví ČR o kontrole závěIeč[él'Iovyhodnocení investiční
akce ,'Kanalizace a Čov pro osadu Zborov". Kontrolou bylo zjištěno' že městys
Ledenice sp]nil všecluy podmínky plo čerpánífinančníchprostředků ze stáhího
Iozpočtu na luto akci.
Zpráva Krajského úiadu o dílčímaudjtu hospodařoní městyse Ledenice za část roku
2013
Schválení linančr'ríboclaru Donovu pro seniory ve chvalkově na zlepšení péče
Sclrválený pronájen neb}.tových plostol v části budo\'T b]ivalé kotelny
,,Na oborách" na sk]adové píostoly plo MvDr. Pav]a Kolářc'
Schválerrý záměr pronájmu dalšíchrrebytových prostor v přízer'ní budoq A v Domě
pro seniory v l-cdenicích pro zubní ordinaci MUDI. Karla Píchy.
Fima Stavite]ství Matourek ploved]a opravu místníkomunikace ve Zborově, ktelá
byla značně poškozer'rá- Na tuto akci čeryal městys Ledenice dotačDípíostiedk}.
Městys Ledenice postupně připravuje Ziemí pro mobilní kompostovací stanici
přípojka vody' elektřiny' K dnešnímu dni lybmná fi1ma doda]a toto Zaří7ení: taktor
s čelnímnakladačcm. vríhu a plnič do vaků' Připraruje se provozní řád kompostámy'
Na četnéa opakovanó dotazy seniorů z Ledcnic ohlcdně možnosti stfuvování vc
školnr jidelné. sLlclil /acrupce ieditelť /š. /l Ša MŠl'edenice Vgr' VlaJislar ScsráJ..
Že se touto prcb1ematikou zabývala téžRada školy. která koDstatovďa, že Ktajská
hygienická stanice vydala dokument plo ZŠLedenice. kteq' zakazuje přípravujídel
ve školníjídelněplo tzv.
strár'níky" a to z hygienických a téžz kapacitních
',cizí

a

dťrvodů.

starosta se také zmínil o ku]tumích akcích pořádaných městysen Ledenice pro
veřejnost za upJ1nulé období zfií _ p.osinec 2013:

_
_

Ledenickébranborcvání
Moravský večer
Divadelní představení Hrošího prozatíí]níhodivadla Borovany
Tradiční.ledenickýMikuláŠ
Adventní konccÍ Podhoranky a vokálního uskupení CALYPTE
Vrínočnínadílka pro děti s pohádkou
Koledy pod Vrínočnímstlomem v parku na náměstí
Vá]oční mše Jana Jakuba Ryby v ledenickém kostelc

stŤana Ířetí
_
e4]i) stanovení cen vodného a stočnéhopťo rok 2014 návrh cen od Íirmy ČEVAK a.s.
K proiednávání bodu plogramu č. 5) byl přizván starostou městyse Ing. Stanis]av Váňa
z lirmy CEVAK a's' Tato firma navrhla zas1upi1elům dvě varianty kalkulace dvousloŽkovýcl'r
cen vodného a stočnéhopro rok 2014. První va anta počítás navýšeníncen vodného a
stočného dle plánu financoviiní obnol'y vodohospodářského majetku. Druhá valianta počításe
Zachováním cen vodnélro a stočného11a stejné úIovni jako v roce 2013 Ing. Váňa
konstatoval, Že v této druhé valiantě je jiŽ kalku]ováno se sníženímceny elekÍickéenergie.
Zastupite]é odh]asovali ceny vodného a stočnéhoplo lok 2014 v současné výši bez navýšení'
K navýšení ceny pro rok 2014 dojdc pouze u stočného pro odpadní vody zjitýclr zdrojů
(srážkové vody' studny) viz. usl]escní č. 300. Irrg. váňa osvětlil problematiktL kalkulace
voalného a stočného_ např' jedna z n'rnoha kalkulačníchpo]ožekje cena za čelpfu]í podzen]ní
vody, o jejírrr navýšení uvaŽovalo Ministerstvo zemědě]ství. ke zvýšenítéto kalkulační
poloŽky pravděpodobr'rě v budoucnu dojde' Diskuse zastupitelů s Ing. váňou se týka]a téŽ
budovaní kanalizace a Čov v dalšíchosadách městyse Ledcnice, v Zaliltech a v ohrazení. Na
vybudor'ání tcc]'nologických Čov v osadách .ie třeba velkých investičníchDákiadťl a též
n,Lklady na udrŽení technologického provozu jsou velmi vysoké. Tyto malé čistít'nyodpadDích
vo-d jsou velmi ekonomicky neefektir'ní. Ani zlepšení čistoty odpadních vody \'Tpouštěných
z cov do přírody není tak markantní. Dotačnípodmínly na čistírnyodpadr'iích vod
stanovené státním fondenr životliho prosťedíjsou velmi přísné _ musí b:ýt Zajištčna
sebereprodukovatehost a ekonomická návratnost vodohospodářského zďízení' MístostaŤosta
lng. vazač konstatoval. Žc oclpadní vody před výStavbou kar'ralizace a ČoV ve Zborově
ovlivňovaly itzemí' kde jsou \'rty na pitnou vodrr sloužícípro občany z osacl Zborov'
ohrazeníčko' oltazení a ze Zalin' Jako důležité nezbylné se.jeví vybudování oddílné
krnalizacc pro odpedni a dešl'o\c !od) '
Ing' Váňa se domnívá, že lepŠía levnější variantou jsott stavby příIodních kořenových
čistírenodpadních vod - jsou piedevšímprovozné neniŤoČne. TentL' t)p ČoV však plo osadu
Zborov nebyl povolen.

a

3d.']qLst|novení místníhopopl.tku za komunální odpad pro rok 2014

Kalkulaci pro výpočet a stanovení sazby míshíhopop]atku za provoz systému
shromaŽďoviíní, sběru, pŤeplavy' třídění, v}uŽívání a odstlaňoviiní komunálnich odpatlů

připravila účetníměstyse. Výšc poplatku pro rok 20]4 činí370'- Kč/poplahíkďkalendářDí
rok. v této výši byla Zastupitelstvem scl'lviilena přílohou č.2 ozy č. 1/2012. výše tohoto
poplatku zůstává na stejné úrovni.iako v roce 2013'
ad 7) Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2013
Informace k závěrečné zptáýě z dí]číhopřezkounání llospodaření mčstyse
Ledenice podala účetníměstyse Flclena Paulová' Kontrolní orgán Ekononický odbol oddělení
přezkumu
metodiky bospodaření obcí Kr'ajského úřadu v Českýclr Budějovicích
při své kontrole za období od 1.l.20]3 do 13'11'2013 zjistil chyby a nedostatky, které nemají
závaŽnost nedostatků uvedených v $ l0 odst. 3 zákona č' 420/2004 sb. pod písmeny b) a c).
kteló j sou v Zápise uvecleny v členětrídle přednětu přozkoumání. Podle s 13 odst. 1 zákona č.
'12012004 sb., o přeÁoumáváni hospodďení ÚSc a oso přijal něstys Ledenice opatření
k nápravě chyb a Dedostatků uvedených v zápisu z dílčíhopřezkoumání bezodkladrrě ihrred poté,
co byl s nimi seznámen.

a

ad 8) Rozpočtová změna č..l2l20l3 za období listopad a prosinec 2013
schválená rcZpočtová opatřcní nadjeden milion korut) se týkají dvou položek: územního plánu
městyse Lcdenice a mobi]ní kompostovací slanice.
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4!L9) Vyřazení maietku z inventařizace

hvent.Lrizačni komisí byl předložen návrh na výazení majetku městyse Ledenice uvedený
v seznamu: drobný dlouhodobý l1lnotlly majetek v pořjzovací hodnotě od 3'000,- do40.000,-Kč
a dlobný lxnotný majetek v poňzovací hodÍotě do 3-000'- Kč. Výazený inveÚlíř
uvedený v sezlamu je vyiazován z knilrovny Ledenice a Zborov, z budovy rad ce' z příručního
archivu, z údržbyměstyse, z býva]ého kit]osálu' z hasičských zbrojnic ohlazení,
Zborov, Za]iny, z oldinace dětského lékaře a z kulturního zaŤízeníIJ Krá]ů. Jcdná se
o materiál nepotřebný' nefuntční, po době své život1'losti.
ad 10'l odpis nedobytných pohledávek za komunální odpad a vyřazení ťozpracovaných
investic z majctku městyse
Zastupitelé schválili:
- odpis pohlcdávek z dťrvodujejich nevymožitelnosti za období 2004 2009
- vyřazení rozpracovaných investic z majetku městyse z let 2007 _ 201 ]
ad 11) Dodatek č. 4 kc Smlouvě o qipůjčccmajetku ZŠ'ZUŠa MŠLedcnice
Zastupiteló schválili dodatek č. 4 ke sn ouvě o výpůjčce,která byla uzaviena se Základní školou
Ledenice dne 1'1.2009. Dodatkem č. 4 svčřuje něstys Ledenice bezplatně škole k užívríní
budovy ZŠpro první a druhý stupeň MŠ,zUŠa ŠDv aktrra]izovaných učetríchhodnotách na
'
základějejich technickél'to zhodnocení, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
ad l2) ) Rozpočtový výhlcd do roku 2016
Rozpočtový výhled sestavi]a účctníměstyse

městyse LedeDice

aŽ do

Lede ce' kteqÍ obsahuie výhled výdajů a pří|mťr
roku 2016. RozpočtoÚ výhled schválilo zasttlpitelstvo

v nar''rhované podobě' kteláje příIohou zápisu.

4!L13) vyhlášení rozpočtového provizória městyse Ledenicc od 1.1.201't
Podle s i3) zákola č.25012000 Sb. o rozpočtoÚch plavid]ech ílzerrrních rozpočtůve znění
pozdčjšíchpředpisu stanovilo Zastupitelstvo městyse pravidla rozpočtovéhoplovizo]ia pro
období od 1.ledna 2014 do doby schválení rozpoč1u městyse Ledenice na rok 2014.

ad 1,l) výročnízpráya Zák]ddní školy, základní umělecké školy a mateřskóho školy

Ledcnice za školní rok20|212013.
Se zl&laduími údaji uvedenýni ve zpráva scznámil členy zastupitelstva starosta městyse' Zpláýa
je přílohou tohoto zápisu.

ad l4) odnisoví DlÍn základni škoh a šlrolni iídclnv I'edenicc
lerého dojde
k rovnoměmému odpisu tří položek ve školníjídelněajcdné položky v budovč zríkladníško]y.

!!L!5) smlouva

o poskatnutí podpory ze

SFŽP

čR

Podpora, ktelou se Zabývá tato smlouva je poskytována městysu Ledenice v úmci operačniho
programu Zivotního plostŤedí pdoritní osa 4' 1. Zkvalitnění nakládání s odpady. Podkladern pro
její poskýnutí je Žádost příjemce podpory, která byla akceptována lronden dne 29.11.2012.
Podpora je určeua výhradně na akci ,,Mobilní kompostovací zaÍízenípro městys Ledenicc..
a doba u&Žilelnostjblojektu je minimálně po dobu 5_ti let.
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3ll1É)Projednánínávrhu ,,Provozního řádu pro budovu sokolovny,.

Starosta konstatoval:
že v budově sokolovny došlo ke zrušeníplovozu *ušebny hudcbních skupin
Že na společnémjednálí Rady městyse a 7ástripců spoltovních jednot v Lcdenicích Zatím
nedošlo ke schválení písemné podoby provozního řádu

_
_

že o správci sokolovny zatínr noní rcZhodnuto

'

plat správce by měl bý hrazen
z vybraných poplatků za užívánísokolor'rry
na nájem výčepu a baru uzavře městys Ledenice nájemní sn]louvlt
Připonrínky zas1upitelů se týkaly těchto zá]ožitostí:
výjimečně povo]it ub)tování spoflovců v sokolovně pollze na plnou zodpovědnost
vedoucího spofiovního oddílu nikoli správce sokolovny ubytování s sebou piináší
vclká rizika - dodržování pravidel bezpečnosti zakotvit v provoznún řádu
u bočniho vcl]odÚ r1o sokolovny instalovat zábťad1í a z vnější stany d\'eří kou1i + zvonek
problémje s ukládiíním tělocvičného náiadí, kteréjc volně přístupné _ nutno dořešit

-

'

ad 17) Mimořádné příspěvky z rozpočtu městyse Ledenice v roce 2013:
spor1ovnín]u oddílu SHARKS Cheel]eaders Ledenice '.. '.....l'l.000.- Kč
Lodním modeláiům
.''.'....'.-' 9.000'-Kč
Schválcno zastupitelstvcm v usneseDí č' 315 a 316.

-

Ledenice

ad 18) Majctkoprávní zálcžitosti:
a) Schváleny výkrrpy částípo7en1ků v k'ú. Zborov (v na pitnou vodu)
dle GP č' 42'1-5l201j od vlastníkůZdeňky Llrdličkové..... '.. '.. '. '.97 m2
Ing. Květuše Choutkové .''..'.'..'3 m2
b) Sclrválen prodej pozemku v k.ú' Zborov parc.č. KN 2478 stanislar,u ŽíŽalovi 5 m2
c) Schválen prodej pozemku v k'ú. Zborov parc. č. KN 2539 Bohus]ar'u Kiečkovi 1 00 n2
Diskuse:
UpozoInčnízastupitolů:
Bc' J. Zaludová - tla nedostatečný úklid v KZ
Králů.. (pasáž, schodiště)
v.}'abiiín _ na nut1'lo-st opravy zrimkové dlaŽby '.U
před budovou,,U KJálů,,v místě. kam zaiiŽdí
vozidla Ceské pošty
Ing. M.Vazač - firma ČEVAK a's' zpmcovává plán obnovy vodolrospodářského nrajetku
městyse Ledeíice
lng. J. Hronek - dotaz, zdaje ďízen samostatný bankoWí účetfinančníchprostředků
určených na obno\'u vodohospodářského majetku?
Ing' M.vazač - filma ČEVAK bude požadovat' aby obce a m8sta lně]y finančníprostředky
za nájemné za vodohospodářský majetek vedeny na zvláštním bank.účtě.
starosta popřál členůmzastupitelstva všeclno nejlepšído nového roku 2

zQ.4

starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk

ověiovatel zápisu

:

Jiří Beneda

ověřovatel zápisu

:

PharmDr' Hana Doležcloyá

.'l

/ !!a

'(aa''..s ' ...

' .

z

USNESENI

XXl. veřejného zasedání Zastupitelstva

městyse Ledenice

konaného dne 18.prosince 20l3

čís]ousnesení

hlasování pro/ploti/zdrŽel se/celko\'ý počet l asujících

Usnesení č- 299
13t0/0n3
Zastupitelstvo městyse vzalo ía vědomí zprávu starosty o činnosti Rady městyse Ledenice
za období od 18.9.2013 do 4.12.2013.
příloha Zápjsu č. 4
Usnesení č. 300
t3/010t13
Zastupitelstvo něstyse schváljlo cenu vodného a stočné]rove dvousloŽkové rormě od
1.1.201,1takto:
Kapacita
sch\álené d\ouslo7koré ccny rodného a stocniho od l' l..20l4
vodomčru
Pohyb]iva st(rŽka (KČ/m t)
Pevná sloŽka (Kč/vodoměr/rok)
(mr/hod.)
Vodné
Stočné
Vodné
Stočné

Celkem

2,s
6,0
10.0

65,62

15,0

Celkem

34,',l9

30,83

842
4071
10341

21801

552
2991
8015
l',7530

290
r080
2326
42',77

rod) zjinjch zdrojů (srážLo\é vod\' 5tudna )
pcrná sloŽla 1,4l Kč m
pohyblivá složka 30.s3 Kč/ď
Cena za 1 m3 celkem'.................. 34.24 Kč/m3
Všeclrny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPII 15 %. ( Návrh kalkula.é1"lillohŇ oipisu č.5)
Cerra stoČnéllopro odpcdnr

UsneŠeníč. 30l
13/ot0/13
Zasfupitelstvo městyse schválilo sazbu místniho poplatkll
provo--yst ňuiii-oďďoůrli'u
sběru' přepravy, třídění' využívánía odsÍaňoviíníkomunálních
odpadů pro řok 2014 ve r.Íši
370,- Kč na poplatníka a rok dle piílohy č.2 obecnč závazlé vyhlášky č. l/2012.
( příloha zápisu č. 6)

Usnesení ě. 302
13/0/ry13
Zastupitelstvo městyse schviílilo sazblr poplatku za p.ovoz sysGňu-tu.óňETovríni-R.u'
přepravy, tříděrrí' využívánía odstralioviíní konruniilních odpadů pro právnické osoby a
fyzické osoby podnikatele na řok 2014 takto:
sběmá nádoba 1l0 litrů pop]atek (|o - podnikalel bez zaměs1nance) .
' '. '. '....-.. '.. '.370,- Kč
sběnlá nádoba 110lilrů poplatek (Fo podnikatel)'......'.'..'..'.......'..'.'''..'..'..1.850'-Kč
sběřná nádoba 240litru poplatek (Fo podnikate]).''.''....'.'..''.'.......'..'.''..'.'.3.7oo,-Kč
sběmá nádoba 600 lim_l poplatck (Fo'podnikate]) .
' '. ' '. ' '. '. '.. '.. ' '...... '. '.. ' '. ' '.'.9'25o.-Kč
VŠechly cenyjsou uvedeny v Kč bez DPH'

usnesení

čís]o

hlasování pro/proti/z&žel se/celkový počet hlaslÚícíÚ

Usnescní č. 304
11/0t0/11
Zastupitelstvo městyse schvá]i]o rozpočtovou zl.něnu č. 12l2013 za období listopad a prosincc
2013 dle přílohy zápisu č. 8'

č.305

Usnesení
l4l0l0/14
Zastupitelstvo něstyse na návrh inventalizačÍíchkomisí schválilo vyřazení majetku
z invenla zace městyse Ledenice dle seznamu, kte|ý je pií]ohou č. 9 tohoto zápisu
Usncsení č. 306
14tO/{t/14
zastupitelstvo měslyse schvalilo ó
Poku1y z přestupků celkem 4.000.- Kč dle přílohy zápisu
2. Platby za odvoz odpadu v letcch 2004 _ 2009 celkem 10'910'- Kč dle přílohy zápisu'
(příloha zápisu č. 10)

l.

Usnesení č. 307
t1/0t0t11
Zastupjtelstvo městysc schválilo vyŤazení rozpracovaných investic z n'rajetku něstysi
Ledenice z let 2007 2011 u těchto akci:
Zjednodušená plojek1ová dokumentace k Llvedení rybníka Lazna do púvního stavu
Pořizení a montáž výpusti u plánované požiírnínádťŽe v ohrazení
(příloha zápisu č. 11)

.
.

Usnesení č. 308
t4l0/Ut4
Zastupjtels1vo městyse schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o vipůičceuzavřené se Zs. ZU
a MS Ledenice dne 1.1.2009' kteďm něstys Ledenice svěřuje bezplatně škole k užívání
vyjnrenovaný majetek v aktuální účetníhodnotě.
(příloha zápisu č. 12)
Usnesení č' 309
Zastupitelstvo mčstyse schválilo lozpočtový l
pňlohy zápisu č. 13.

14J0/0/14

ylícd mě.t5:e l edcnice du roku 20lo

dIe

Usnesení č.3l0
t1/0t0t11
Zastupitelstvo něstyse Ledenice schvrílilo a vyhlásilo rozpočtové plovizórium městyse
Ledenice s platností od J.1'2014 do doby schválení řozpočtu tněstyse Ledenice pro rok 2014
ve znění dle přilohy zápisu č. 14.
Usnesení č. 311

Zasrupilťl\l\o vzdlo na \cdoll.i rjrocnr zpráru

2012l2013, kteú je přílohou zápisu č.15

Usnesení č. 312
Zastupitelstvo městyse schr'álilo odpisor1Í pl
přílohy zápisu č. l o.

7,II

AM
AM

Í1/0llv14
Ledenice za školnírok

t1t0/0/14
Leclenice pro rok 2014 dle

číslousnesení

hlasování pro/proti,/zdržel se/cc]ko\:i počet hlaslljících

't4/0t0/11
Usnesení č- 313
Zaslupitelstvo něstyse prcjednalo a schválilo Smlorrvu č. 12135564 o posk}.tnutí podpoly
ze SFZP CR v rámci opelačníhoprogramu životního prostřeclí, uzavřenou se státnín fondeÍ1
Životního prosticdí ČR Praha na akci
kompostovací Zařízeni pro něstys Ledenice"
',Mobilní
dle piílohy zápisu č. 17.

Usnesení č. 3l4
14/O/0/14
starosla městyse předložil zastupitelům návrh PlovozĎího řádu sokolovny v Ledeniciclr
a seznámil zaslupitele s pňponínkami k provozní[u iádu' které vzeŠly ze spolcčnéhojednání
členůRady městyse a zástupců 'fJ sokol a TJ Slavoj Ledcnice'
clenové zastupitelstva l'znesli dalšípřipomínky ke znění pro\'ozního řádu sokolovny
a ukládají star'ostovi zaiistit úp.awr textu provoznilro řádu v souladu s připomínkami
do tennínu dalšíhozasediíní zastupitclstva'
(příloha zápisu č. 18)
Usncsení č. 3'l5
1S/0/0/ l5
Zastupitelstvo městyse schváljlo poskytnutí mimořádného příspěvku Z rozpočtu nčstyse
Ledenice ve výši 9.000,- Kč Lodoím node]ářům Ledenice na úhradu nákladů spojených
s placolŤí činnostídětí při stavbě ]odních modelů pro sczónu 2013/20l.l. (příspěvky Lodním
modelářům v roce 2013 přesáhly částku 50'000'- Kč)
příloha zápisu č- 19
Usncsení č. 3'l6
15/0/0/15
Zastupitelstvo městyse schváliio uzavření smluv o poskytl1utí mimořádrrýclr piíiaěl'ků
z rozpočlu městyse Ledenice v rcce 20l3:
Smlour'u č. 55/20l3 na příspěvek 14'000,- Kč spoftovtímrr oddílu SHARKS Cheerleaders
smlouvu č. 56/2013 na přispěvek 9.000,_ Kč Lodnínr modelářůtn Ledenjce
(piílohy zápisu č 20,21)
Usnesení č. 317
l5/0/0/t5
Zastupitelstvo
up
částípozemků v k'ú. Zborov ( u vdu na pitnou vodu) dle GP č' 424-512013:
část parc'č. PK 891 (dle GP parc. č' 77ll5 o výměře .'.......24 m2
ptuc. č.2458/3 o výměře..'.''.25 m2
pzuc. č. 76914 díla) o výměře ..26 m2
Z PK 891 celkern................75 m2
část pařc. č' PK 892 (dle Go parc'č. 76914 díl b) o výněře...22 m2
od viastníka Zdeňty HIdličkovéz Č. Budčjovic výkup částíPK 891 a 892 o qiměie 97 m2 za
snluvní cenu 50,(piíloha zápisu č. 22)

městyse

.
.

Kč/mz.

Usnesení č.318

zastupitelstvo městyse Ledenic
částípozemků v k'il' Zborov ( u vrtu na pitnou vodu) dle GP č.
'124-5120
Část parc. č. PK'898 díl 2) (dle GP parc. č. 771l2i o výměřc .'..2 m2

15/0/0ns
p
J

3:

parc. č.2458/4 o v1iměře '...1 m2
od vlastníka IDg' Květuše Choutkové z C. Btrdějovic výkup částíPK 898 díl 2) o výměře 3 m,
za smluvní cenu 50,(při]oha zápisu č. 22)

Kč/m2.

hlasování pro/proti/zdržel se/cclko\,^ý počet hlasuiících

čís1ousnesení

Usnesení č.3l9
15/0trJ/15
Zastupistelstvo mčstyse schváiilo prodej části pozer'rrku KN 2478 o výměře 5'3 m' v k.íl'
Zbolov (dle geometrického plánu část
st' p' 23l pozenrek zastavěný rckleačníchatou)
',b"
Stanislavu Žížaloviz Č. Budě.jovic za smluvní cenu 250'- Kč/nr2, s tím' že voškelé náklady
spojené s kupní smlouvou uhradí kupuiící.
(piíloha zápisu č. 23)
Usnesení č. 32í)
r5/0/0/ls
Zastupitelstvo schválilo p.odej pozemku KN 2539 o \ýmeře 10U ln2 vk'lL' Zborov (iná
p]ocha/ostatní plocha) Bohuslavu Klečkovi za sm]uvní cenu 50._ Kč/rn'. stlm. Že VeŠke1é
rrriklady spojené s kupní smlouvou uhradí kupující.
(pří
pisu č.24)

starosta

něstyse Mgr' Miros]av Franěk

ověřovatel zápisu

:

Jiří Beneda

ověiovatel zápisu

I

Phal'ÍnDI. Hana Dolež eloýá

...:.

ii/!.ai.:4.

!.

i".. ' ...

Přílohy zápisu z XXI. veřejného zascdání zastupitelstva městyse Ledenice zc dne

8.12.2013:
Prezcnčnílistina Ze zasedání Zastupite]stva 18' 12.20l3
2. Záznanr o hlasování ZM ze dne 18'l2.2013
3' Kontrola plnění usnesení ZM ze dne 23.10.2013
4' Zpráva starosty o čiDnosti RM za období l8.9._ 4.l2.2o13
5. Návrh finny ČEVAK a's. dvous]ožkoÚch cen vodného a stočnéhoplo rok 2014
6. Návrh sazby místniho poplatku komunáJnÍho odpadu pro rok 2014
7. Zápis z díIčíhopřezkumu hospodďení městyse Ledenice za rok 20] 3
ó. Kozpoclo\'a zmena c ' IlllUIJ
9. Návrh inventarizačníkomise na r'yřazení majetku městyse z inventalizace
l0. Návrh na odepsáni nedobytných pohledávek
l 1. Náwh na vyřazení rozpracovaných inveslic z minulých let
I]. Dod9tek Č. 4 le smlouvé o \ ýpúiČccse ,/Š.,/UŠr \'{Šl cdcnice
13' Rozpočtoqých výhled městyse Ledenice do r' 2016
l4' Rozpoclori prorizórium mésryse Ledenicc pro rok 20l4
l5. V1irocni zprávalŠ'Zl Ša MŠl cdcnice za šLolni rok 20I2 /0I]
16. odpisový plán ZŠ'ZUŠa MŠLer]enice plo rok 2014
l7' 5mlou\a o posk}muli podpor) se sl ŽP lraha
l8' Návrh provozníl'to řádu Sokolovny v Ledenioích
19' Zádost Lodních modelářů o posk}'tt'tutí mimořádného pŤíspěvku v ř. 2013
20. smlouva č. 55/20130 poskytnutí nimořádrrého příspěvku SI1ARKS Cheer]eaders
21. Smlouva č. 56/2013 o posk}ttlu1í mimořádného příspěvku Lodním modelářťtn Ledenice
22. Návrh na výkup částípozenků v k'ú. Zborov od Z' Hrdličkovéa Ing. K.Choutkovó
23. Dokumenty k prodeji části pozemku v k.ú. Zborov stanislavu Žížalovi
24. Dokurnenty k prodeji pozenku v k.ú. Zborov Bohuslavu Klečkovi
r

l.

