MĚSTYS LEDENICE

Zápis

z XXII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 19.2.2014
Piítomno : 15 č]enťrzastupjtclstva' viz' plezenčnílistina.
Program:
Zabá.jerrí a schr'álení plogramu zasediiní
Jmenovár'ríovčřovatelťtzápisu
3
Kontrola plnění usDesení Zastupitelstva městyse ze dne ] 8.1 2.20l 3
Zpláva starosty o činnosti Rady městyse Za období od 4.12'201 3 do 5 '2.2014
Zařazení správního ílzemí městysc l,edenice v období od r' 2011až2020
do územnípůsobnosti MAS SdruŽeni Růžc'
Konto]a a ověření účetní7ávěrky městyse Ledenice za rok 2013
Ná\'rh ro4očtu městyse Ledenice na lok 2014
Návrh.ozpočtu sociálního 1bndu pro r. 201't
Fond rozvoje b}'dlcní pro lok 201'1
10. Žádosti místííchspolků o t'inančnípříspěvky z lozpočtu městyse Leclenicc v r. 201,1
ve r'ýši nad 50 tis. Kč a schválení Smluv o poskÍnutífu]ančních příspěvků místnín
spolkůn a neziskovým olganizacím z rozpočtu nčstyse Ledeúice pro rok 2014 Da z.ikladě
usíesení Rady městyse a Zastupitelstva městyse
l1' Zp|áva o činnosti Policie obv. odd' ]-išov na územíměstyse Ledenice za rok 2013
12. Uzenní sttLdie Lc(lenice 2.část rozvojové plochy 62 zpracovaná ltg.arch. Kanrišen
pro investory Pavlínu stejskalovou a Martina vítovce
13. Provozní řád Sokolovny přepracované zněrrí rra zríkladě připomínek
l4. Provoz a vybavení mobilního kompostovacího Zařízení pro něstys l'cde ce
l5. Zápis ze zaseclání Kontrolního výboru Zastupitelstva Ze dne 1 1 '2'20 ],l
16' Majetkoprávní záIežitosti:
a) opakované projednání výkupů částípozemků v k.ú' Zborov (vrt na pitnou vodu) d]e
cP č. 424-5/2013 nazákladě písemnóho nesouhlasu Z' Flrdličkovés cenou za v.ýkup
pozcnrků:
část parc'č. PK 891 (dle GP parc. č. 77115 o výměie .....'.'. 24 m)
parc. č.2458,t3 o wýměře '..'....'25 m]
pqrq.č.76914 díl a) o \"iměře '..26 m2
Z PK 891 celkem..................75 m2
část parc' č' PK 892 (dle Go parc.č. 76914 dí1 b) o výmčřc. '. ''22 nr'?
od vlastníka zdeňky Hrdličkovó'.. '......................... '... 97 m2
část paťc. č. PK 898 díl 2) (dle GP parc. č. 771121 o výměře ..''2 n']
parc. č. 2458/4 o v"ýměře '.. l m2
od vlnstníka Ing. Květuše choutkové .. ' '....... '.... ' '. '. '......3rn]
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3g-!) Zascd.iní Zahájil starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk.
Zastupitelé schválili úpřavu programu takto:
DoBhlní programu o body čislo:
5. Zďazení správního územínlěstyse Ledenice v období od r. 2014 aŽ 2020
do územnípťrsobnosti MAS SdruŽení RLže.
6. Kontrola a ověiení účetnízávě*y městyse Ledenice za rok 2013
15. Zápis ze zasedání Kontr olního výboru Zastupite1stva ze dne 1 1 '2'2014
Bod č. l6 byl z progřamu lJiřazen a bude projednáván na příštímzasedání zastupitelstva.

stran'r dn]há

3{!)

ověřol'ateli zápisu byli jmenovári

4!L-3) Kontrolu plnění LLsnesení
hu. Michal Vazač'

3!L!) Zpřáva starosty

o

o

I

václav Fabián

ZM zc dle

a

Jiří Llinter.hólz.

18'12.2013 plovedl místostarosta mčstyse

aktuálních záležitostech městyse a o činnosti Rady městyse

Ledenice:
Zimní údržbaLedenic

a osad _

díky příZivé zimě

má městys úsporu nafty a posypu'
pťobíhá údržbamechanizace a kácení náletových dřevin
Realizuje se postupně výsta\'ba 7ázemí přo kompostárnu kójc na konpost. přístřešk)'
na teclmikll kompostány
Sokolovna osazeno zábradlí u bočního vchodu, pořízcn kobelec na slěn)' kvfi]i
odlazůn míčkťlod stěn při tlénincich
Malířsképráce v sokolovně a v Domč s pečovatelskou službou
Rada projednávala kromč jilého tyto záležitosti:
Pracovní návrl] provozního řádu sokolovny
Rozšíieníplonájnu nebytových plostor v DPS pro zubní ordinaci
Pronájen částíprosto]'v bývalé kotelDě Na obolách plo potřeby MVDI' Pavla Koláře
Posk}'tnutí ]inančníhodaru Domovu důchodců Chvalkor'
Stanovení p.iorit investičních akciplo rok 20l.l
Zadánj výběrového řízení na pořizovatele projektové dokurnentace pro
lokaiity
'.ZTV
za školou"
Schválení změny posk}'tovate]e služeb pojízdnéprodejny v ohrazení
Rešenístížjostiobčar'ra l'edenic na funlrčnost obtokového kanálu
Projednání žádostí místníchspolků a neziskoých orgadzací o příspěvky Z řozpočtu
městyse na lok 20l4 r.oáodnutí o jejich přiděIení Radou městyse
Přidě]ení dvoupokojového bytu V DPS manŽelům Jaroslar,u a Janě Papouškovýfu

.
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.
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.
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Dalšíinformacc starosty o:
. Nabídce od vlastníka domu č' 70 naNáměstí v Ledenicích

k pťodeji domu mčstysrt
ctiskuse Zastupitelů o Výkupní ccně požadovaná cen3 ncni p.o
městys akceptovatelná' Starostovi bylo doporučeno rajednávat s vlastníkcm o ceně
mezi 3 až 4 mil. Kč za tuto nemovitost.
Úzen'rním pllínu _ přibližném časovérnlramlonoglamu v sále U Králů se rrskutečr'ií

Ledenice proběhla

.
o
gd]!I

veřejná plojcdnává1í územrrílro plrínu přesný temín jcště není stanoven
Probíhajícíplesové sezóně zatím bez problémů obec Srubec Žádá o plonájen
sokolovny v Ledenicích na naškamí ples dne 1'l'3 '2014

Zas1upite]é odsouh]asi]i zďazení územíspadající pod městys Ledenice do územní
působnosťiMístníakčni skupiny SdruŽení Rťlžepro období od 2014 do 2020.

4!-.'1Q V souladrr se zákor]en č. 128/2000 Sb' o obcích (obecní zřizení) a rra záklar]ě
dopolučení Finančníhovýboru sohválilo Zastupitelstvo ročníúčetDízávěrku mčstyse
Ledenice za rok 2013.

3!-l) Projednávání rozpočtu městyse prc rok 2014 - dotazy zastupitclů směřovaly na

účetníněstyse H.Paulovou a týkaly sc:
výše Zůstatku za lok 20l2 do rozpočtu 2013 s porovnánim ZůstalkLl za r'2013
celkové výše rozpočttt v příjmové a výdaiové části roku 2013 a 2014
největšíakce realizované mčstysen v roce 201] z hlediska finančl]íchvýdajťl
výše dluhu měslyse na předplaccném nájemném u 1irmy ČIIVAK k j 1'12.2013
výše dluhu něstyse na stiLvbu DPs k 31.12.2013
výše linančnich plostiedků ve výdaiové části rozpočtu 2014 na pořízerrí nového
úZen]níhoplálu
Finančníl'ýbor projednal náwh lozpočtu městyse na lok 2014' který sestaviLa
účetníměstysc. Návů rozpočtu bv] zaslár Zastllpite]ům nlčstyse spo1u s pozvánkou
na zasediiní ZM a byl v}-věšen na úředni desce 15 dDťl před korránín'r vcřcjného zasediíní.
Rozpočet v předloženém r'rávrhu by1 beze změn schválen a tím končíplatnost ro7počtového
pl'ovizória, podle kterého městys hospodďil od 1.].2014 do 19'2'2014' Rozpočet
je schodkový. Příjmová část rozpočtu činí40'50]'640,50 Kč' výdajová čilst rozpočtu činí
45'608.599,'72 Kč + financovárí írvěru ve výši 438'82l,_ Kč' Rozdil mezi příjnry a výdaji
bude l'ry fnanČl]im prebykem u prcJr:házej.crho roku rť \}Š:5'lbs'80.2] Kc'

'/
r'
'/
/
r'
'/

4LE)

Zastupitelé projednávali vyrovnaný rozpočet sociálniho fondu úřadu městyse na ťok
2014 dle piedloŽcného návrhu. ktelý je přiloi'lou tohoto zápisu. Tvorba a čerpánífondu ve
výši ]95.382.- Kč.

4d-2) Pro rok 2014 má mčstys Ledellice pŤipnvenu částku 300.000._ Kč na půjčkyobčanťml
z Fondu rozvoje bydlení s 37n úIokem. v telmínu do 3l.l.2o14 nebyla měst-vsu
poďina žádná žádost o půjčkuZ FRB.

.ad 10) Rada městyse na svém zascdání dne 5.2.2014 lozhodla o přidělení finančních
příspěvků z.ozpočtu mčstyse Ledenice rra rok 2014 nístnímspolkům a ncziskovýrn
organizacím vc výši 339 tis' Kč Úednotlivé Žádosti vc výši do 50 tis- Kč.) Zastupiteistlo
schválilo Žádosti nad 50 tis' Kč a Z|íroveň rozhodlo o nar,ýšerrí schváleného piispěvku Radou
rlěstyse pro Přílodovčdný oddil Žraloci Ledeirice. Příspěvky schválené Zastupi|e]stvenl
v celkor'é výši 126 tis. Kč. Seznam žadate]ů, účelŽádostí a výšo poskytnutých příspěvků je
piilohott zápisrr. Zastupitelstvo na svém Zasedání sc]'tválilo uzavřcni sn]uv o poskytnutí

piíspěl'ků z rozpočtu městyse na rok 2014'
Z diskusc k tomuto bodu programu:
ý/ Jiií Hinterhólz Za l-odní mode]áře Ledenice v letošnímroce se opět koná
Mislrovstvi s\'ěta ]odních modeláiů vRusku v Kalinigrarlu a ledeničtílodní
mode]áři postotLpili SoutěŽeni až do této nejvyššísoutěže. Na toto mistrovs1vi bylo
nominováDo za ce1ou ČR 29 soutěžícícl]z toho 7 soutěžícíchz Ledenic. Loclni
modeláři zLedenic se zavazuii' že pokud by se mistrcvství 201'1 nezúčastri]i
zjakýchko]i dťivodťr - příspěvek nemoi.lou polžítnajiné akti\'ity tohoto k]Lůu.
RNDI' H'Korčáková. CSc- za softba]]ový oddíl Žraloci Lcdenice: místníspolky by
potřebovaly od městyse Lerlenice spolehlivý autonobil jako byl Vw tlanspoftéť'
kteď by využivaly Zejmól]a k účastina soutěŽích po Českéreprrblice.

r'

slŤaná č1vl'tá

ad 1t) Po]icie Čn oop Lisov piedala písemnou inl'ormaci o bc7.pcčnostnísituaci a staw
veřcjného pořádku v obvodu Za rok 2013. Na ílzeníměstyse Ledenice se sta]o ill trestných

činů(objasněno 25 tr. činů),některé z nich byly podle závaŽrrosti či \'ěcné piíslušnosti řeŠeny
s dalšími útvary Policie ČR' Takto se podařilo obiasnit rrapŤ' piípady vloupání do reki€ačních
chat a vozidel, vÍržnictví'zanedbání povinlé výživy. řízení motorovóho vozidla pod vliven
návykové látk]' a mďení výkonu uiodního rozhodnutí. Něktelé trestné činy isou rradále
v šetier'rí z důvodu dokazování skutkových podstat tresmých činůpodezřelým osobán'
V obvodu ooP Lišov bylo evídoviíno celkcm 3,l7 přestupků z toho drtivou většinou
pŤovaŽují přestupky na úseku dopravy' které byly řešeny převáŽ]ě v blokovénr řizení.
V nčkolika případech zasahovaly lrlídky ooP Lišov při vj{IŽnostech v nonslop baru Ferrari'
baru cotton a nonstop baru na Náměs1í. ZvýŠenýdůraz jc kladen na místa' kde isou
poiádány diskotóky a dá]e různéspolečenskéakce. Kor'rtrol'v jsou plováděny také
v chatových oblastech na Zajištění chat před vioupáním a popřipadč včasDéZjištění
narušených objektů. Ve vclké míře jsou pror'ádčny korrtroly na dodžování plavidel BISIP
.IÚbou Jonrivni policie ť R Č.Budcjor ice'

ad 12)

Úzerrrní studii s názvem ,.Ledenicc 2. čás1 rozvojovó plochy ó2" zpracoval
autolizovaný alchitekt Ing. arch. Luděk Kamiš' Investory studie jsou Pavlína S1ejskalová
a MaŤtin Vítovec' Předpolriádarrá ÚZemní studie by1a zpr.acována jako dalšístupeň úZomně
pliinovací dokumenlace pro \-mezené územíupřesrlující podmínlly v1užitíúZemístaDovene
v platném územním plánu a řešínáwh roznístění dvou roclinrrých donrťL vk.ú. Lcdenice'
v lokalitě určenéplatnýtn úZennímplánem z roku 2006 jako lokalita plo stavby k bydlcní'
K této úzcmlísludii probělrlo dne 17.2'2014 veřejné proiedoání Za účastiprojektanta studie,
investolů studje. zástupců dotčených orgánťl státní splávy a vlastníkťl pozemků dotčených
touto územnístudií' Z tohoto projednání ncbyl5' vzneseny připonínlry nebo námitky ploti
předkládané studii. Konise výstavby a úzenrníhoplánování Rady n]ěstyse Ledc ce také
.souhlasila s piedloženou studií a doporučila stanovit podmínky týkajícíse např. budorrcího
ťrnalcoválÍ inženýrských sítíatp.

4LJL]) Zastupjtclé projednávali návrh Prol'ozního iádu- sokolovny. . který sc vztahuje na
všechny uživate)e sokolovny a iejích příslušcnství,Ú' ZŠ'ZUŠa MŠLedenicc, TJ S]avoj
Ledenice' TJ Sokol Ledenice a ostatní ledenické spolky a organizace vyuŽívajícíobjekt

sokolovny, a to včetně návštěvníkůa divákťl' Provozní řád v jednotli\'ých částech řešíkťomě
základního a závčrečnéhoustanovení tyto záležítosti:
Prcvenci škod
Vstup do obiektu
Cistotu a poiádek v objektu
Provoz tčlocvičny
Plovoz šatny
Provoz výčepu a baru
Provozní deník sokolovn1
ProtipoŽárníplevenci
Prevenci proti úrazům
odpovědnost za škodtt
san]<ce za Desp]nění povinnosti

_
_
-

strani] pátá

Z tliskuse zastupitelů k provoznímu řádu sokolovny v Ledenicích:
r' Mgr. V.Šesták upozonil, že provoz výčoprt a baru v soko]ovně není tímto plovozním
řádem pro dalšíob(iobí llesovou sezónu 201'1/2015 a následLljící období" l'yřcŠcn a
ujasněn. oclpověď stalosty: plovozem výčepu a baru v násle(lujícíclr obdobích se budc

r'

zabýva1 nové sloŽcní zastupite]stva po po(lzimních konuná]ních voIbách.
Ing. Jjií Kopáček doporučuje drobné úpI'avy textu plovozního řádu v těchto bodech:
v článku IV' ods1. 3 a 4 _ přikaz vhodné obuvi a pŤczouviíní do tě]oc\'ičny se netýká

kultumích akcí pořádaných v sokolovně.
telefonní číslosprávce soko]ovny uvedené vžCty v platném
tozvrhrr tč1ocvičny
v č]álku x' odst.
- doplnit telefomí čís]olékařské pohotovosti
v článku x I I. odst.
' . .. zaplatit v]astniku smluv pokutu - ' . do tří dtú ode dne
vylozumčnío poluŠenípovinnosti
v článku XIT. odŠt2
- upiesnit poinry náiemce a uŽi\'atcl
RNDr.
Hana
Korčiíková
upozomila.
že můŽe bý problém v řád1rém vedení Záznamů
'/
v pt'ovozním deníku sokolovny'
r' václav Vohalčíkupozorňuje' Žc bude důležitézajistit splávce pro pr.avidelnou kontrolu
r'edení provozního deníku'
'/ starosta Mgr. M.Flaněk sdělil zastupite]ům' Že správce sokolovny jrnenujc Rada městyse.
Zas1upitelé schv ili Provozní řád sokolovny v Ledcnicích upravený rra zrikladě připornínek
s platnos1í od ].3.201'1'
v člrinl(uvlll. odst.

]]

-

4
1

ad

1'l)

Městys Ledcnice pořizuje a zavádi plovoz mobilního konpostovacíl]o Zďízení se
vzniklým na celém území
mčstyse Ledenice. Pro 1ento Ziáměť jc navrŽena mobilní kompostiírna pro konposto\,ání
hmoty ve vacích' tzv. u7avřený kompostovací systém. Městys Ledenice musí mít přcd
.spuštú'}ímprovozu kompostámy vyřešenv otiíZky vlastní obsluhy kompostárnv a zajištění
administťace spojct]é s provozem tohoto Zďízení' V1proclukovaný rozloŽený odpacl
z kompostán]y bude použíVánna piihlojování veřejné zeleně. rra školníza]rradu a na
zúrodňoviínízemědě]skýclr ploch. Je záiem i z nčkterých okolních obcí, kam měslys Ledenice
piistaví velkoobjerrrový kontcjner na biologický odpad. který bude sváŽen do konpostovacího
zďízení v Ledenicích pouze Za úhradu pohomých hmot.
ziíměren'r. co nejiépe nakládat s biologicky rozloŽitelným odpadem

ad

l$

Zápis ze Zasedání Kontrolního výboru Zastrrpitelstva nrěstysc Ledenioe piečetla
Kontrolního výboru byly t}to konl.olý.

Phar o'tDt'. Hana DoleŽelová' Předmětcmjednáni

.

Konlro]a ncplněných usneseni Rady a Zastupitelstva městyse Ledenice ke dni pos]eclní
kontroly zo dne 23.9.2013
2. Kontro]a plDění snescniRady městyse zaobdobí od 16.]0.2o13 do 5.2'2014
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva rněstyse od 2.10'2013 do 18.12.2013
4' Veřejnosprávní kontlola čerpánífinančníchz rozpočtu městyse poskýnutých
v r. 2013.
Výsledky kontroljsou uvedeny v zápise Kontťoiního \'ýboru' k1elýje přilolrou'
1

RNDr. Halla Korčáková CSc. sděliia zastupite]ům' že o výsledku lozhodnutí o piiděleni
či nepřidělení dotaóe v požadovanévýši 3' mil. Kč na výstavbu záz.11.)í pto soliballov1r
oddíl v Ledenicích na Ministeřstvu školstvínení s1ále rozhodnuto. První Žádost byla
podána v roce 2011. Stavba ve spoltovním arcálu Ledenicc bude v případě realizacc
clolinancována z rozpočtlL městyse Ledenice v max. výši 600 tis' Kč vč. DPH'

strana šestá

3lL!D

Bod majetkoplávní záležitosti byl z prcgÉmu zaseďíní zastupitelstva
při hlasoválí o programu zasfupitelstva ] 9.2'2014.

\,Třazen
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ovéiova(el zápisu: Václa\ Fabiál
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USNESENI
Z

Xxl].

číslorrsneseni

Veřejného Zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 19 '2'2014
hlasování pro/proti/zdrŽel sc/cclkový počet hlasujících

UsneseDí č. 321
rs/0/0n5
ZastLlpitels1vo městyse r'zalo na vědomí iďonnace stajos1y o aktuálních zálcžjtostech měst"vse
Ledcnice a zpIávLL starosty o činnosti Rady městyse za období od ,1.12'2013 do 5'2.2014.
(příloha zápisu č' 5)

Usnesení č' 322
tst0/0/15
Zastupitelstvo městyse schválilo Zařazení splávního úzenlíněstyse I.cdeiice v období
od r. 201'1 do l. 2020 do územnípůsobnosti Místníakčnískupiny sdruŽení RůŽe.
(pŤíloha zápisu č. 6)
Usnesení č. 323
l5/0/0n5
Zastupitelstvo n]ěstyse schválilo ročníuzávěrku městyse T,edcnice za rok 2013 na základč
dopor'učení Filtančního výboru zastupitelstva městysc Lcdenice, jehož Zasedání se uskutečnilo
dne 5.2.201.1.

(příloha Zápisu č. 7)

Usnesení č. 32il
Zastllpitelstvo Děslyse schválilo schodkový rozpočet městyse Ledenicc
dle přílohy zápisu.
Příimy 201'1 ve výŠi.'. ' '. '. '. '. '.. '.... -.. '.. 40'581'640,50 Kč
Výdaic 2014 ve výŠi.'.....''.'.'....'..'.-.. 45'ó08.599,72 Kč

Finarrcování

na rok 20l4

..''''.'....438'821.00 Kč

Zůstatek z loku 2013. '............. '. '.... '.5.465.780_22 Kč
Rozdíl v rozpočtu něstyse Ledenice na rok 2014 ve
Ze zťlstatktl rozpočtu roku 20 1 3 '
(rozpočetje přílolrou zápisu č' 8)

Usnescní č.

l5/0/0/15

Úši

5.465.780.22

Kč bude

kryt
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15l0l0ll5
Zastupitelstvo městyse Schválilo rozpočet sociiíl1'ího fondu úřadu městyse Ledenicc na lok
2014 ve výši 195'382'- Kč dle přílohy zápisu.
(přílolra zápisu č' 9)
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Usnesení č.
1sln/0fi5
Zastupitelstvo městyse sclrváliio, že v rozpočtu na rok 2014 je na ťrčtuFondrr rozvoje byrllení
(FRB) k dispozici částka ve výŠi300.000,- Kč na půjčkyobčanťm městysc l,edenice'
Do stanoveného termínu 31.1.201'1nikdo o půjčkuz FRB městys Ledenice nepožádal'
(příloha Zápisu č' 10)

číslousneser'rí

hlasoviíní pro/pro1i/zdrže] se/celkový počet hlasujících

Usnesení č- 327
r s/0i0n 5
Zastupitelstvo mčstyse schválilo ťrnančnípříspěvky z rozpočtu městyse Ledenico na l. 201'1
takto:

o
r
.

Lodním modelářům Lcdenice ve výši 73.000'- Kč
TJ Slavoj Ledenice ve výši ........ '.. '51.000'- Kč
PiíIodovědíémuoddilu Žraloci Ledenice Zvýšenípříspěvku schvá]eného Radou
něstyse Ledenice dne 5.2'2014 z původníclr8.000,- Kč na 10.000,- Kč'

Příspěvky schválené Radou městJ,se 5'2'20i4 v celkové výši .. '. '... '. '. '.... '. ' '339'000._ Kč
Příspěvky schválené Zastupitelstvcn mčstyse 19.2.2014 v celkové výši .........126.000,_ Kč
Schválcnó příspěvky rnístnímspolkům a nezjskovým organizacín v I. 20t4
celkem... '.. '....
165.000.- Kč

'.....

Usnesení č. 32Íl
ls/0/0/l s
Zastupitelstvo mčstyse schv.íilo uzavření snluv o posk}tnutí finarrčníchpříspěvkťl spolkůn
a neziskovým organj7acím z rozpočtu městyse Lcdenice pro lok 2014 d]e seznanu uvedenóho
v příloze zápisu a pověřuje starostu podpisem těchto sm]uv.
(příloha č' 11 seznam.iednotlivých žádostí s výŠíposk)'tnutých pŤíspěvkůpod číslyl aŽ 54)'
Usnesení č. 329
15/0iol1s
Zastupite]stvo lDěstyse vzalo na vědoní infornaci Policie ČR obvodního oddělení Lišo\'
o bezpečnostní situaci a star'u veřciného poiádku r'ra územíměstyse Ledenice za rok 201j'
(přiloha zápisu č. 12)
Usnesení č. 330
l5/0/Íll15
Zastupitelstvo schválilo úzenrní studii
2.část ťozvo.jové plochy 62'. zpracovanou
.v souladu s platným úzen]ním plánem v''Ledenice
říjnu 20l3 projektantem lng. alch Luďkem Kanišeln.
C.Budějovice. Studie byla zpracována na ziík]adě zadáni investorů studie paní Pavlíny
Stejskalové a Maíina Vítovce Za ťlčelemmožnévýstavby 2 rodir'mých domťr na pozemcích
palc. č. 1222 a 1210/1 vk.ú. Ledenice (lokaliÍa ilzenním plánem určcna plo by1ovou
výstavbu)'
Zastupitclstvo souhlasi s předloŽenou studií za piedpokladu dodťelrí nížeur'edených
podmínek: v dané lokalitě Da příjezdové cestě parc. č' 122114 nebudc mčstys Ledenice
Zajišt'ovat Zimní údržbuzeiména plohmováni sněhu
financovat opla\,.Lr této příjezdové cesty
budoral \crcjne os\illťnl d chodnik pro F.I
zajišťovat přímo v místě odvoz komulá]ního odpadu
( situace piílohou zápisu č. 13)

_

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo mčstyse schválilo''Provozní řád
od 1.3.2014 ve znění dle přílolry zápisu.
(Provozní řád přílohou zápisrr č. 14)

15/0/0/15

sokolovnv v Ledenicích" s Ílčjnnoslí

hllsoraní pro proli Zdr,/cl .c cclkor) rocct hla.uiicrch

čísiousnesení

I]sn€seíí č.332
l5/0/0/15
Zastupilelstvo městyse se seznámilo s materiály projcktu v oblasti likvidace biologicky
rozložitelnéhokomunálního odpaclu (BRKO) a odpadu biologicky rozložitelnóho (BRO),
konkJétně s plocesem kompostoviíní ve vacích, který bude využit ke zpracování biologického
odpadu v mobilním kompostovacím zařízení v Ledenicích'
(příloha zápisu č. 15)
Usnesení č. 333
15/0/015
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zápis Z Kontrolního výboru Zas1upite]stva městyse
Ledenice ze dne 1 1.2.2014 ve znění dle přílohy Zápisu'
(příloha zápisu č' 16)

(laru(la měsl)\c Vgr' Miroslar lrcnek'..

ověřovatel zápisu

:

Vác]av Fabián

ověřovate] zápisu j Jiří Hinterhólz

Přílohy zápisu z XXII. veřejnóho zasedání zastupitclstva městyse Ledenice:

l.

2.
3.
4.

5'
6'

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prezenčníljstina ze zasedání zastupitelstva 19.2.201'1
Zázram o hlasováÍ|i ZM ze dne 19.2.2014
Kontťola plnění usnesení ze zasedání ZM dne 18.12'2013
Zpráva sta.osty o činnosti RMzaobdobíod4.]2.2013 do 5.2.2014
Návrh Da zařazení územímčstyse Ledenice do působnosti MAS pro období 2014-2020
Ročníuzávčlka zápis č' l ze sclrťtze Finančníhovýboru ZM ze dte 3.- 4.2.2013
Rozpočet městyse Ledenice na rok 2014
Rozpočet sociálního fondu na rok 2014
Rozpočet FRB plo rok 20]4
SeznaD posk),tnutých příspčvkůz rozpočtu něstyse I'e(lenice v I. 2014
InIormace o bezpečÍostísituaci a stavu veřejného pořádku v něstysu Za r.2013
Uzen]ní studie Ledenice 2'část rozvojové plochy ó2
Provozní řád sokolovny s platností od ].].2014
PIo'ekt mobilního konrpostovacího zďízení pro městys Ledenice
Zápis ze zasedáÍi Korrtrolního qi'boru Zastupite]stva ze dne 1 1.2.2014

