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XXIII' veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenicc
konaného dne 7.5.20l4
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Program:
J' Zahájení a schválení programu zasedání
2' Jmenování ověřovatelů Zápisu
3' Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse 7c dne l9.2.201'1
4' Zpřáva starosty o činnosti Rady rnčstysc za období od 5'3.2014 do l6'4'20l4
5' Závěrečllý účctměstyse Ledenice za Iok 20i3
6' Zpráva Krajského úřadu _ oddě]ení piezkrrmu a netodiky hospodaření obcí o výsledku
přezkoumání hospodďení něstyse Ledenice za rok2013
7' Rozpočtová-změna č' 3/-2014 lozpočtu městyse
8' Rozpočet Zs, Z-Us aMS Ledelice pro r'ok 2014
g' Žaaost zŠ'zuŠa MŠLedenice o udělení výjinrky z počtu děti ve třídách MŠLedenice
10. Plán financovár'ri obnovy kanalizací v majetku městyse Ledenice na období
2014 - 2028 - varianta,,B"
i ]. Plán financování obnovy vodovodťl a kanalizací spo1ečnélrovodohospodářského majetku
města Borovany a městyse Ledenice na období 2014 2028 va anta
''B"
l2' Nový návrh oZV č. ll2014 o lnístníI poplatku za prol'oz systómu shromaŽďování' sbčru'
pŤcplavy. třídční'q.užívánía odstnňoválí komrrnálrrích odpadťt
13. Smlou\]' o posk1tnutí n mořádného finančního příspěvku Z rozpočtu lněst"vse
14. Podání žádosti nrčstyse Ledenice o vydání Živnostenského listu pro rrakládárrí s odpady
před zahájcním provozu mobilní konpostámy
15. Majetkoprávní záIežitosti:
a) Podfuí Žádosti něstyse o odkup nebo bezpla1nou Výpůičkupozenrku v k-ú- Zborov
parc' č. KN 718/4 o výměře 623 m'Uiadu pro Zastupoviíní státu ve věcech maietkových
b) Podánižádosti městyse o prcdej pozemku parc. č. KN 3'10/19 o výméřc 747 m: v k-ú.
Ledenice na kterÓrrl jc stavba palko\ iŠtiÚiadLL pro Zaslupo\ 3llL sl3ltl \ e věcech
majetkových
c) Výkup pozemků: parc. č. st. 237 o qiměře 30 m2 a část pozenku PK 215 oddělená CP
č. '100-80/2012 jako díl
pozenku parc. č' st' 236ov]iněie8m2 vše v k'ú. Zboror'
'.b"
od \ lrslnik. pozemkůJan! Šrmori
d) Sněna pozen*ů v k.ú' Zborov parc. č. KN 82 o výměře 310 m2 r,e vlastnictví
Rybářství NoVé Hlady s.r.o.. za pozemek parc. č' KN 247713 o výlněře 213 m2 vc
v1astnictví městyse Ledenice
e) Prodej části pozen*u v k' ú' Ledenice parc. č' 4704 oddělerré GP č' ] 3 73 -3 ] /2014 j ako
parc' c 47o4 2 o Výméie 2] m -7áJalťl lrlg. Srarr,'llrv KodycL
Í) Prodej pozernků v k.ú. Zboiov púť'c. st' ]] o vj mcie 42 nl' zdsta\ ený lckÍcačni
ohatou ev. č. 135 aparc. č. KN 1565'2 o r1meťe 215 m2 - pozemck,,kolo chaty
soukromého vlastníka Romana Daňka
g) Prodej pozémku v k.ú. Zborov parc. č. st. 162 o výměře 28 ln2 zastavěný rekreační
chatou ev. č' 146 souklomého \'lastníka Dany Fůhrlingcrové
L

stíana druhá

Majetkoprávní záležitosti:

h) výkup

částj pozemku v k.íl' Zborov

PK 64l oddě]enéGPč.36l-4l/2010jakopalc'

č.

64ll12 o výměřc 9 m' od soukonrého vlastníka Vladimíry Holečkove
Výkup části pozelnlu \ k'u' Zborov PK 660 oddělené GP č' 361-'l1/2010 jako paťc.č'
04l 8 o \ýméie |5 m','d \|allnIka lng' Ny'irosId\a \ il9
Zrušeníusnesení ZM č. 3l7 ze clne 18'12.20] 3. Novó usnesení na qjtup částípozemků
v k'ú. Zborov (u vrtu na pitno_u vodu) dle GP č. 424_5/20 ] 3: část PK 8ql ''' '' '75 ln'Ž'
a část PK 892 o výnčŤc22 m2 od vlastníka Zdeňky Hldliókové.
k) Snlouva o zřízení věcného břcmena na pozenku palc.č' PK 1167 v k.ú. Zborov v části
r'ymezené GP č' 4l8-49/20l3 vlastníka Renaty '1'řebfuové
16. Půjčkyz Fondu lozvoje bydlení městys Ledenice

i)
j)

4!-Q Zascdaní zahájil

starosta městysc Mgr. Miroslav Franěk.
Zastupitelé schválili úpravu programu takto:
Doplnění proglamu o body číslo|15 k) a bod č. 16

4lla

ověřovateli zápisu bylijmenovrini

:

Ing.

a!L-3) Konto1u plnění usncsení ZM ze
Irrg'

Michal Vazač.

Joscfllronck

íJn 19'2.201'1

a Jaroslav

Klečka.

plovedl místostarosta městyse

3d-!D ZpřáYa sÚarosty o aktuálních záležitostech mčstysc a o činnosti Rady městyse
Ledenice za období r)d 5.3'20l4 do 16.4.20l4:
Realizováno v Ledcnicích:
vybudování novéIlo cbodníku ve Ško]níulici
oprava fasády na budově 2.stupně Zák]adní školy
.
nové lampy veiejného osvětlcní u kuhového objezdu v ul' Budějovická. a ul. 5.kvě1na
'
ve sportovním areálu tafianová rozběhová d.áha a zách}tná sí1' za brankou
zázemí plo mobilní konpostlímu _ mostDí váha. piísliešky na tccbrriku , kóje na kompost'
buňka pro obsluhu kompostámy, sběmá jímka
údrŽba městyse nová zateplená rolovaoí vrata 2 ks
Realizováno v osadách:
Zaliny _ střecha + zateplení kultumího zďízení včctně klempířských pnků
oprava nístníkomunikacc ve směru Zaliny Zvikov
oprava kaple sv. Václava v nrístech prasklin staŽe1'Í zdiva že]eznými pásy. ot]učení
opadané fasády' sanace zdiva
ohrazení pro hasiče zpevněná plocha
\Tbudování zpcvněné cesty pťo pěší směr ohrazcní Zaliny
Zborov oprava sfiechy na obchodenr
napojení a zprovozněoí potlubí pro odvod dešt'ových vod ve Zbolově, které bylo
uloženo do výkopu v rárrrci stavby elektrifikace Zborova
Připřavované akce:
oplava stiechy na budově smutcční síně na hřbitovč
asfaltoviíní v ulici 5'května a v ulici soko]ská
nádrž rezérvoár vody pro závlahu spofiovního areálu

-

-

-

-

-

-

z

Rady

_

měsÚyse:

ukončenínájrnu na obchod Milala Gabrišky v přízemí budovy č.p.71
ká1ů..
'.U
uzavřeíí nové nájelt'lní sm]ouvy na obchor] s Radkem Šustremv piízemí.'U KJáů,.
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Loutkáiský soubor Klajánek ukončil svou čilnost a Rada něstyse schváli]a pronájem
uvolněnýcb plostol v zázen divadelního sálu Rodinnénru centru t,odňáček od 1.6'201'1
RM projednávala písennou žádost 78 občarrůz Ledenic na realizaci dalšíctapy výstavby
nového chodníku ke hřbitovu v ul' DI' Stejskala (k odbočce ul' Na Vrchách.ie chodník
vybudován)' Stalosta městysejednal sc zástupci Kmjského úřadtL a Správy a údržbysilnic
C.Buděiovjcc o možnostech výstavby nového chodníku. Pozemky' které budou dotčeny
louto stavbou nejsou ve vlastl1ict\'í městyse Ledcnice' V tr'asc budoucího clrodtríkuje
mnoho probIenlatických záleŽilostí (odvodnění státní komunjkace. propustek. vzostlé
sbomy, výkup pozcllků atd') K této Záležitosti byIa široká diskuzc člcnůzastupitelstva
výsledek diskuse:
zastupitelé doporučujístarostovj:
o ziistit infomace o zdravotním stalu vzlostlýclr stronů podél budoucího cbodníku.
případně v projektu počítats novou \'ýsadbou st.omů
o Radě městyse zadat výběIové iíZenína zpracovatclc projeklové dokumentace pro
úzen'mí řízenína výstavbu nového chodníku směrem kc lťbitovu v Ledenicích
o projcdnat se Zpracovatelcm projektové dokumentacc více valiant trasy tohoto
chodniku
Příprava nového úzen]ního plánu prr'rrí veiejné projednání návrl'tu úzenmíhoplánu
s dotčenými orgríny státní splávy a s \'eřeiností se uskutečnídne 28.5.2014. pro katastřální
úZemíLedeDice a Zaliny v sále U l3áů. pro osady ohrazení' ohrazeníčko a Zborov
v ku1turnín'r sálc ve Zborově tcntýž den v časovéposloupnosti. ozniímení bylo
zveiejněno na úřcdnídesce' na intcmetových stránkách městyse a v ledenickóm
z-pravodaji

Přípnva voleb do Evropského parlamcntu ve správnín územínrěstyse Ledenicc
tladičně budou otevierry čtyři volcbní okrsky' volby probčbnou ve dnech 23' a 24.5.2014
Soulrlas RM s umístěním konte.inerťl na dvou stanovištích v Ledenicích a u obchodtl se
smíšeným zboŽím ve Zborově. občanézde mohou odkládat nepolřebný textil' obuv a
hlačky pro Nadaci EKoTEXTIL
stalosta podal člcnůmzastupiteIstva infonnace o kr tumích a spoúovních akcích. kterÓ se
uskutečnily v měsících březen a duben 2014.
Dalšíveiejné zasedání se uskuteční dne 25'6.20l4 sc sr.azem zastupitelů v plostolách
mobilni kompostovací stanice v Lecleniciclr'
Z diskusc k€ zprávě staros$:
Bc' J' Zaludnvá poŽadol'ala bliŽŠrjnlormace týkajícíse konteincru pro Nadaci EKoTIXTIL
RNDr. Harra Korčáková CSc.:
navrhuie starostovi. pokusit se získat dotaci na taltanový povrch na ceiý béžeckýovál
ve spoftovním arcá]u v Ledenicích
podala novó infonnace. týkajícíse podané Žádosti o dotaci na výstavbu zazemi pru
softbail v l-edenicích u MŠMT.H. Korčáková rozeslala rlopisy minjstrovi školstvi,
senátorovi J. Šestákovi a dalšímosobám píscmnou žádost o p;dporu této dotace'
Starosta a zastupitclé konstatovali' že městys Ledenicc brrde mít v letošnÍmroce 201'1zřeilně
některé vyššífinančnínáklady na plánované projekty' které nejsou v rozpočtu'
lng. Michal Vazač: v souvislosti tím, řekl, že v rozpočtu mčstyse pro lelošnírok je počítríno
s finančníspoluílčastíměstysc Ledenice na výstavbu výllačného potubí Z vrtu do úpťavny
vody společného vódovodu s městem Borová]ry. Díky nižšívysoutěŽené ceně' budou výdaje
městysc Ledenice na tuto akci také nižší.než je v rozpočtu městyse plánovalo. Městys
Ledenice můŽe také v letošnímroce |očItct spiÚm<m tjnar]Čn]ch proslředků z akcio\,ého
podílu ve spoiečnosti Růžova.s. ze skládky konuná]ního odpadu.

-

r'

'/

stŤana čtvt1á

rok 2013
Závěrečný účetměstysc l-edenice byl členy zastupitelstva schviíen bez výhrad' Chyby
a nedostatky, zjištěnépři dílčíkontrole v listopadu 2013' uvedené ve zplávě z kontroly
3d]5) Závčrečnýúčetměstyse Ledenice za

hospodaření městyse Ledenice Za rok 2013, byly do tcrmínu závěrečného auditu napraveny.

3!_.!) Pracovnice Kra|ského úřadu z ekonomické1ro odboru - oddě]ení piezkumu a netodiky
hospodďení plovedly na základě zákona č' 54212004 Sb. dílčípřeztr oumání hospodďeni
mčstyse Ledenice ve dnech I l.l1.2013 aŽ 13'11.2013 a závělečnépřezkounlíííhospodďení
městyse Lcdenice ve dnech 24.2.2014 až 25.2.2014. Zpráva obsahrrje jedenáct stÍan a je
přílohou zápisu.

4!La RozpočtoYá změna č' 3/2014
Rozpočtová zr'něna obsalruje dvě rozpočtol'á opatŤení' týkajícíse dotace na mobilní
kompostovací Zařízeni mčstysu Ledenice.

3!.Q Rozpočct Zš. Zl Ša MŠLedcnicc

Rozpočet Základní školy' Základní umělecké školy a Mateřské školy Ledenice' přcdloŽený
ředitelcm ZS tra rok 2014' byi schválen v předložcnó podobě vyrovnané výnosy a rráklady
ve výši 3.959 tis' Kč a rozpočct na neinvestiční výdajc (dotace od státu) ve výši 13.364 tis.

Kč.

g!-u Žádost

o udélcni rÝjimky z počtu dčlivc tÍídách Mš Lcdcnice
ZUS a Ms l,cdetice požádal zřizovatele o udě1ení výj iniky Z počtu dětí
ve tiídách Mateřské ško]y Ledenice. Tuto moŽnost dává Zňzovateli školy Š23odst' 5 zákona
č. 56\/2004 Sb. (školský zákon). Udělením této \:i.jinky bude dodřŽena celková kapacita 80
dětí v Mateřské škole' stanovená podlc rejstiíku škol. Kapacita MŠLedenice je pro rok 20]'l.2015 stejnájako ve školnín roce 2013'2014'
Problematika nedostatku míst pro děÚi v Mateřské škole Ledcnice pro školni rok 2014 20l5 a nÍsledujícíroky
Na zasediíní Zastupitelstva byl pozván ředitcl ZŠ'ZUŠa MŠl-edenicc Mgr. Josel'Cukr
a vedoucí MS Hána Fyrbachová _ k poclání infonnací o výsledku přijínacího řízeni
do Matcřské školy pro školnílok 2014-2014' Do Mateřské školy nebylo přijato celkem
27 děti z kapacitních důvodů. Mezi nepřiiatými jsou téžděti, jejichž rrraminky chtě|i
po mateřské dovolené nastoupit do zaměstnání. K projednárrí problematiky ncdostatku míst
plo děti v Mateřské škole v Ledenicíclr se na zasedáni Zastupitelstva dostavili takó zástupci
zřad IodičůMUDI. Mgr. Marccla Míková, Ph.D. a za Rodjnné centrrrn Ledňáček lrrg. ]]va
Lišková. K tomuto bodu prograrnu vznikla široká diskuse, do kteřé s€ zapoji| velký
počet zúčastněnýcht co podstaÚného bylo v diskusi konstatováno:
do MŠnebyly přljaty také některé děti matek' které potřebuií nastoupit do zaměstnání
y' nedostatek míst v MŠzpůsobrrjízejména
t}to faktory:
- dcllografické údaje ukazují' Že počty dětí v Ledenicíclr podle j ednotlivých ročníků
neklesaji naopak tnají vzrůstaiíci charakter viz. piíloha zápisu
- v dřívěišich lctech nevodily maminky své stalšídítě k zápisu do MŠ,pokrrd by1y na
mateřské dovolené s mladším dítětem
- v Mateřské školeje také nemalý počet dčtís odkladem nástupu do 1.tiídy ZŠ,vČctne
dětí íaťozených v měsících od zďí do prosince
z výše uvedených skutečností vyplývá' že tzv.
dětí bLrde kaŽdoročnim problémcm
ido budouc||a a \|ise hudc nalůslrl počťIJeli. ''přcvis"
Llcle nebudou c]o VŠpiiiar1

Reditel
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ze zákona můžebý vjedló třídě MŠumístěno maximálně 28 dčtí
některé maminJ<y potřebuií nastoupit v pozdějších měsícíchdo zaměstnání ncž od

pítí

l.ziií

poditzuji léi náslup (\eho dílÓlc do \'lŠ
Mateřskó školy v obcích a městech v okolí Ledenic jsou také p]ně obsazenó
a v piijímacínřízení upiednostňují děti s trvalým pob}tem ve svém správnLm úZemi'
,/ loholo du!oduje Šancerodičůumlslil src dire dojinc MŠprakticky l]lllovii
maminky dčtíjiŽ umístěných v MŠmají také velké problémy s hlídrínímctětí po dobu
ptízdnin, kdy jc lcdenická MŠuzavřena po dobu pčti |ýdnů po sobě jdoucích' Některé
rlateřské školy v blízkóD okolí se mezi sebou domluví o teťmínua délce uzar rqní MŠ
po dobu prázdnin a děti nohou bý v době letních plidnin unistčny clojedDé z nich' Toto
řešení by zaměstnaní rodiče přivítali i v l,cdenicích.
mladé rodiny již nemaji k djspozici babičky na hlídáni vooučat' piedevším z důvodu stálc
a tornu

'/

se zvyšrrjící1rověku pro odchod do důchodu

navýšeníkapacity MŠje možnérealizovat přestavbou multifuntčníhosálu, Za tínto
úČclembjlpu\odnl proj(kl ni]prc}la\bu Mš zpracován
navýšeníkapacity MŠo da]šítřídu sj v'vžádá nemalé finančnínáklady. na realizaci
je potřeba počítats pťojektovou příplavou i s většíčasovou rezen'ou na zajištění
potřebných povo]ení a řešeni personálních záložitostív MŠi ve ško1ní.iídclně
multifunkčltí sá1 využír'ajív současné Jobe uČite]ky MŠna tritenr s dét]nj a dále zde
probihají odpolední nebo večemícvičeni žen, z důvodrr plné obsazenosti rozvrhu
v sokolovně cvičerrídospělých by dočasně nlohlo probíhat např. v sálc U Klálu
z iad č]enů7astupitelstva vzcšel názor na zri7.Di tzý ' ,,dělské skupiny" . Plotože nikdo
z přítomných nemá vlastní zkušenost a povědomost o fi.lngování ,'dětské skupiny,. padl
zde návlh na zřízenípracovní skupiny složenéze zástupců obce, rodičůa školy' ktcrá
bude lnít Za úkol zjistit všechny dostupné informacc o ziízenía praktjckém fungováni
skupiny". Zřízením ,,dětskó skupiny by se dočasně vyiešilo unístění dětí
'.dětské
předškolního věku do MŠod 1'zríří 2014 v plostorách multifunkčníhosáIu' do doby než
dojde k jeho moŽné přestavbě na Ziikladě pťoj ektu
.ie lŤeba prověřit téŽ možnost zaněstnat do dětské skupiny pcdagogického pracovníka
z Uřadu práce, který by ltadiJ nák]ady na mzdu tohoto pracovníka. moŽnos1i stravování
dětí \' dětské skupině apod.. protože foma ,,dětskó skupiny,, nepodléhá pravidlůrrr
ministerstva školství platných pro Mateřské ško]y
Zastllpitelé sc dohodli na nutDosti nechat zplacovat studii proveditelnosti na přcstavbu
plostor nultifunkčníhosálu v budově Mateřské školy včetně zázemí plo tuto novou ťídu
včetně předbčžnéhoťozpočtua tímto úko]cm pověřují starostu městyse

4!L!!) Plán linancování obnovy kanalizací v majetku městyse Ledenice 2014 _ 2028
!!LL!) Plán Íinancování obnovy společnóho vodohospodářského maietku města
BoroYany a městyse Ledcnice pro období2ol4 - 2028

Povinností vlastníka vodohospodářské infrastruktury je aktualizovat plán ťrnancovárrí obnovy
nejpozději po 5{i letech od jelro zpracoviínína základě \'yhlášky Ministerstva Zemědělství
č. 428/2001 Sb.' kterou se provádí zákon č.274l2o0l Sb.. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně nčkterých zákonů. oba plriny financová1 byly l5pracolcny
v září 2008 a následně schr'áIeny v zastupitelstvu městyse Ledenice dle 24'9.2008.
Zastupitelé na dnešnírn veřejném zasedání zastupjtelstva 7.5.2014 schválilo opět oba výše
uvedené plány aktualizované pro období 2014 _ 2028.
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ad 12) Návrh ozv č. ll2014 o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'oYání,
sběru, přcpřalT, třídční,v-vužívánía odstraňoyání komunálních odpadů
Znění návrlru obecně závazné vyhlášky městyse Ledenice č' 1/20]4 předběŽně projedna]i
členovéRady městyse Ledenice na svém zasedání fuc 19'3'20014 a usnesením č. 36
doporučili zastupitelstvu schválit novou oZV č. 1/2014, ve které se v článku 6 odstavci 2)
navťhuje Iozšířcní1007o osvobozelí od poplatku pro pop]atníky uvedené v bodech pod
písmeny a) až i). K návrhu této oZV č' ]/20]4 vydalo-pťávní rozbol Ministelstvo \'nitra'
odbor dozoru a kontroly veře|né správy, oddělení dozoru Ceské Budějovice' Závěrenr rozboru
ozv č' l/2014je konstatov.lno, že návrh oZV je v souladu se zákonem' oZV č. 1/201.1 byla
přílohou zápisu včetně příloh:
zastelstven schválena
znění. které
přílohy č'
mapové
stanovcni sazby nístního poplatku pro r. 2014 a přílohy č.
poplatku
podklady s vyznačenímč.p. a č.ev. osr'obozených od místního
stanoveného touto
vyhláškou.

1

ve

je

2

+dlo smloulY

o poskTtnutí mimořádného finančního příspěYku z rozpočtu městyse
Zádosti o mimořádné příspěvky podali tito žadate]é:
NáZev žadate]e
poŽadováno přiděleno
Českomorar'ský svaz chovatelů poštovrrích holubů Zo Ledenice
5.000'- lodnr nrodelári ledenice '..''.'.'..'
5.000,- TJ Sokol Ledenice.........................
4.500,- 4.500,S každým žadatelen uzavie měslys Ledenice písemnou Smlouvu o čerpánímimořádnýcl'i
finančníchpřispčvků'

-

25.000'5.000,-

ad 14) Podání žádosti mčstyse Ledenice o vydání živnostenského listu přo nakládáni
s

odpady' přcd zahájením provozu mobilní kompostářÍy

Stalosta sdě]i1 č]enůmzastupitelstva' žc v souvislosti s plovozem mobilního kompostovacího
před1nětenl této
. Zařízení musi městys Ledcnice poŽádat o vydání Živtlostenského listu
činnostije výroba' obchod a služby neuvedcnó v přílohách ] 3 živlostcnskéhozákona.

ad l5') Majetkoprávni 7'áležitosti
Zastupite]é schválili následující:
a) Podánízadosti nlést}se o odkup nebo bezplatnou výpťrjčkupozenku v k'ťl. Zborov parc'
č' KN 7 J 8/4 o r ýrnere 623 rrr' Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
b) Podání žádosti něstyse o p]'odcj pozen]ku parc' č' KN 340/19 o v]iněie 747 m'Ž t k'ú.
Ledenjce na kterém jc stavba parkoviŠtéÚildu plo ZjstLLpo\á]] siátu ve věcech
majetkových

c) výkup pozemků: parc.č.st'237ovýmčřc30rrr2ačástpozcmkuPK215oddčlcnáGP

č' 400-80/2012jako díl,'b" pozemku pirrc' č. st. 236ovýměře8m2 vševk'ú' Zborov
od vlasmila po7elnků Jan) Šlmo\é
d) snléllu po/en 'U v k'u' lboror palc' Č' K\ E2 o l1méie jlU rr,) vc Vl!.lnicr\l
Rybářství Novó l1rady s'r.o.' za pozemek pJÍc' Č' KN 2477l] o r j merc 2l-i rn' ve
vlastniotví městyse Ledenice
e) Prode' části pozemku v k'ú. Ledenicc parc. č. .1704 oddělené GP č' 1373_3 l /20l4 j ako
parc' Č.4704 'o \jIneie '' tn] zadalc'' lrlg' Sraro.lavu K,'J1tLovi
f) lrrudej prrzemku r k'u',/hnrol parc'c.sl' l2: o \jmeřťa2 m//J(ta\énj rekrťačnI
chalou ev. č. l35 a paťc. č. KN 1565/2 o výměře 215 m2 pozemek okolo chaty
soukromého v]astníka Rornana l)aňka žadatc]i Romanu Daňkovi

strana sedmá

g)

Prodej pozemku v k'ú' Zborov parc. č' st. 162 o výměie 28 m2 zastavěný rekreační
chatou ev' č. 146 soukromého vlastníka Dany Fiibllingelové žadatelce Danč

Ftjhlliígerové
h) Výkup části pozenku v k'ú. Zborov PK 641 oddělenéGPč.361-41/2010jakoparc.č'
641/12 o wýměře 9 m'?od soukoného vlastníka Vladimíry Holečkové
i) Výkup částj pozemku v k'ít' Zborov PK 660 oclděIené GP č. 3 6l -4 J/20l 0.|ako parc'č.
641/8 o výměře 15 m2od vlastníka lng. Miroslava Vita
j) Zrušeníusnesení ZM č' 311 ze Llne l8.12'2013'
výkup částípozen*ů v k.ú. Zborov (u vttrr na pitnorr vodu) dle GP č.424-512013,
část PK 89] . '. '....75 m2a část PK 892 o výměřc 22 n'?od v]astníka Z. l lrd]ičkové.

k)

Smlouvu o zřízeni věcného břemena na pozernku parc.č' PK l 167 v k.ú. Zborov v části
vynezené GP č' 418-49/20l3 v]astníka Renaty Třebínové

4!_![Půjčky z Fondu rozvoje bydlení městyse LedeÍice

Zastupitelstvo městyse' na základč doporučení Komise pro rozvoj bydlení a zápisu z polady této
komise konané dne ]0'4'2014' schválilo půjčkyz Fondu rozvoje bydlení třem žadatelům Kamile
Vohalčíkové.Jiřímu Benedovi á Hanč Burešové pro rok 201'1v celkové výši 200 tis. Kč.

starosta

něstyse Mgr. Miroslav Franěk.

ověřovatel zápisu Ilt'tg' JosefHronek

ověŤovatel zápisu

:

Jaroslav Klečka

'_\

-v,i€qQ,L--

USNESENI
z XXIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 7.května 2014

usnesení

čís1o

hlasování prď1p1@Q9! se/celkoÚ

pgqb!4!q419h

l]Šnescníč. 334
12lÍl/o/12
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí infomDce s1alosty o aktuálních záležitoslech městyse
Ledenice a Zplávu starosty o činnosti Rady městyse za období od 5.3. do 16.4.201'1 (piíloha
zápisu č' 5)
l]sncsení č. 33s
t2/0t0t12
Zastupitelstvo mčstyse plojednalo závěrečný účetměstyse Lcdcnicc a souhlasí s celoročním
hospodáienl'm mťstysc Lcdcnice, a Iok 201] d]e ustanovení $ l 7 odst. 7 písm. a) zákorra č'
250/2000 Sb., á to bez výhrad. ry
(příloha zápisu č. 6)
'12/0t0n2
UŠnescníě. 336
Zastupitelstvo městyse na svém zasedáni pr.ojednalo Závěrečný účetměstysc Ledenice za
rok 2013 včetně zprávy o q!'sledku piezkoumání hospodďení městyse Ledcnice za rok
20l3 od Krajského úřadu oddělení přezktLnru a metodiky hospodďení obcí uskutečněné ve
dnech 1 ] .l 1.2013 až 13 'Il '2013,24 '2.2014 až 25 '2.2014 '
2. Při přezkoumání hospodďení městyse Ledenice komě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčíchpře7kounanícir' které byly .ji napraveny, nebyly zjištěny chyb"v a nedostatky
[$ l0 odst. 3 písm' a) zákona č' 420/2004 Sb']
(příloha zápisu č' 7)

l.

Usnesení č. 337
12/0/0/12
Zastupitelstvo městysc sclrvá1i1o Iozpočtovou změnu č.3/20l,1 vc znční dle piílohy č' 8
tohoto zápisu.
Usnescní ě. 338
l2/0/0t12
Zastupitelstvo městyse schválilo dle přilohy zápisu:
1. Finančnívztah rozpočtu 7řizovatele městyse I'edcnice krozpočtu ZŠ'ZUŠa MS
Ledenice pro rck 201'1
2' Vyrovnaný rozpočet ZŠ,ZUŠa MŠLedenice pro rok 2014
(ro7početje přílohou zápisu č' 9)
Usnesení č. 339

'13/0t0t13

Zastupitelstvo městyse schválilo udělení výjimky z počtu dělí ve třídách Mateřské školy
Ledenice v souladu s $23 odst' 5 zákona č' 561/2004 Sb. (školský zákon) pro školní rok
20]4-2015 takto: ].třída z počtu 2'1na počct 25
2.třída 7 počtu 24 na počet 27
3'tiída z počtu 2'1 na pQčet 28
Celková kapacita MŠ.' ' ' .. 80 dětí podle rcistříku škol dodřŽena.
(příloha zápistt č. 10)

čis]o usnesení

hlasorálr pro proli /drŽel se celko\j poČet hla5Uilcich

Usncscní č' 340
13lol0/Í3
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informaci Mgr' Josefa Cukra ředitele ZŠ.ZUŠa MŠ
l-edenice a Hany Fyrbachové vec]oucí MŠo FJctu r]l)danjch Žádosti o přiietí dětí
do Matcřské školy v Ledenicích a o výsledku přiiimacího iízení,které proběhlo na 7ákifldě
zápisu dětí do MS v Ledenicích pťo školnířok 2014 -2015 dne 22'',23. a 24' dubna 2014.
Do Mateřskó školy nebylo piijato celkem 27 dělí.
Usnesení č. 34l
t3/0/0/^t3
(lčelem
Zastupitc]stvo městyse' za
budoucího navýšení kapacity dětí v Mateřskó školc
v Ledenicích, pověřuje starostu městyse zajistit odbomé zpraco\'iínístudie provedite]nosti
přcstavby proslor multifunkčníhosálu \ Mateiské sko]e pro dcLŠi ]řLdu MŠrcetně zázemí pro
tuto novou tiídu a lozpočtu na tuto přestavbu'
Usnesení č. 342
l3/ol0/r3
Zastupitelstvo městyse pověiuje staloslu Zřízením 5_ti člennó placovní skupiny ve s]oŽení:
Zástupci něstyse Ledenicc:
MgI. Miroslav Franěk starosta
lng' Michal Vazač místostaťosta
Zástupci rodičůpředškolních dčtí|MUDI. Mgr. Marcela Míková' Ph.D'
lng. Eva Lišková
zá.rupcc lŠ.,/UŠ
c VŠledcr'icc: lrena \o\oln; uCiLclkd N,lŠ
za účelemplověŤení možnosti zřízení a fungováni ,,Dětské skupiny.. v Ledenicích zkušcbně'
po dobu jednoho roku od 1.9.2014, za ťtčelemrrmistění dětí přcdškolního věku do ,'Dětskó
skupiny", ktelé nebyly přijaty do MŠv Lcdenicích. nebo Zatím nebyly u zápisu do MŠ'Péči
o dčti v .'Dětské skupinč" zajišťujíodborní pcdagogové nebo sociální pracovnice' je lo forna
péčeo děti' ktelá nepodléhá miDisterslvu školstvína lozdí1 od mateřských školUsnescní č. 3,l3
t3/0t0/13
Zastupitelstvo městyse schváilo aktualizovaný Plán firrar'rcování obnovy kanalizací v nrajetku
městyse Ledenice za období 2014 2028 navrŽenou variantu
vyhotovený společností
',B"'
ČEV,+K a.s'' Č.Bucteiovice'
(příloha zápisu č. 11)
Usnesení č. 34,l

1310/r/13

Zastupitelslvo městysc schválilo aktualizovaný Plán linancování obnovy vodovodů a
kanalizací spo]ečného vodohospodářského majetku města Borovany a měslyse Ledenicc za
období 2014 _ 2028 navlženou variantu ,,B" . r1\otorcrly spoleČnosl čr\ AK a'.''
Č.Buděiovice.
(piíloha zápisu č' 12)

Usnesení č. 345
r3/0/0/13
Zastupitelstvo městyse schválilo obccně závaznou vyhláŠku městyse Ledenice č' 1/2014
o mistním poplatku Za provoz systému shÍomaŽd'ování, sběru' přeplavy, třidcnt' r)uŽilání
a odstraňování komunálníclr odpadů ve znění které je přílohou tohoto Zápisu' včctně piíloh
č. 1 a 2, s účinnostíod 1.6.2014. Touto vyhláškou č. 1/2014 se zrušuje oZV č' 1l2ol2 ze dr\e
4.12.2012.
(přiJoha zápisu č- 13)

číslousnesení

hJasování pro/proti/zdržel se/celkový počet hlasujících

Usnesení č. 3'16
Zastupitelst\'o městysc schváliio mimořádné fu1ančnípŤíspěvky Z rozpočtu městyse Ledenice
na r. 201'1na účeluvedený v žádostech o mimořádDý příspěvck takto:
hlasoválí
.
Českonolavskénrusvazu chovatelů poštovníchholubů Ledcnice 5.000,- Kč 13/0'0/13
.
Lodnín modelářťul Ledenice.'.'...
..-..'.-'5'000'_ Kč 13/0,0/13
.
TJ Sokoi Ledenicc. ..'..'.'.''.'.......
.'..'.'.4.500.- Kč lj/0.0/l3
Celkem na nimořádné příspěvky v r. 2014 schváleno ..... '.. '.. ' 14.500,- Kč
(příloha Zápisu č' 14)
Usnesení č. 3,l7
t3^'t/0t13
Zastupitelstvo mčstyse schválilo uzavřeni sn,luv o posk)'tnutí filrančníchpříspěvkťL spolkům
a neziskovým organizacím z lozpočtu něstyse Lcdcnicc pro rok 2014 dle seznanru rrvedeného
v piíloze Zápisu a pověŤuje starostu podpisem těchto sm]uv.
(příloha č' l
seznam jednotlivých žádostí s výšíposk}tnutých příspěvkťl pod čís]y55_57).

5

't3/0tit13
Usnesení č' 3,l8
Zastupitelstvo městyse schváJilo .jako ledlejšíčinnost městyse Ledenice podnikatelskotl
činnost. PřcdDlětem této činnosti ie výroba, obchod a sluŽby Deuvedelé V přílohách ] - 3
živnostenského zákona' TLLto podnikatclskou činnost ziizuje městys l-edenice v souvislosti
s provozen mobilního kompostovacího zařízení pro městys Ledenicc'
(příloha zápisu č' 16)
Usnesení č. 3,l9
13/0/0/13
Zastupitelstvo městyse scl]válilo podání písennéŽádosti městysc l-edenice lIřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o odkup a do doby odprodcjc o bezplatnou
Úpůjčkupozcnku parc. č. 7l 8/4 o Úrněře 623 m2 v k.ú' Zbotov'
(pří]oha zápisu č' 17)
Usnesení č. 350
13/0t0n3
Zastupitelstvo městysc schválilo podání písemné Žádosti městyse Lerlenice Úradu pro
zastupovlí1í státu vc věcech maietkových o prodej části pozenku paŤc. č. 340/1 vk'ú.
Leclenice. oddélene gcometrickým ]]lánem č. 981-]06/2005 jako pozemek
340/19
o,"vrnérc 747 m'
(přiloha zápisu č' 18)

č'

UsnescnÍ č. 351
13/0/0/r3
Zastupitelstvo městyse schválilo výkup pozemků v k'ú. Zbolov od r'lastníka Jany Šímové:
část pozemtu PK 215 oddělené ge_omct ckým plánem č. 400-80/2012 .|ako
pozemek parc' č. 83/6 o l"ýměře 1l0 m2 za smluvní cenu 25,- Kč/nl2
st' pozenek palc. č' 237 o výmčře 30 m2 smluvni cenu 50,- Kč/mz
st. pozemek parc. č' 236 díl ,,b" o výrnčře 8 m2 za snr]uvní cenu 50,- Kč/m']
Na r'rykupovaných stavebních pozemcích se nachází stavby tochnického vybavení budova
úpravny vody a budova automatické tlakové stanice'
(příloha zápisrr č. l9)

.
.
.

číslousnesení

hla:ov.rni prrr protL/,/ď7el se

celkoq

poČel hlasuilclcl)

Usnesení č. 352
t3t0/0tr3
Zastupitelstvo městyse schváli]o směnu pozemků v k'ú.Zborov:
pozenrek parc. č. KN 82 o výměře 3 l0 m2 (rybník-/vodní plocha)
v k.ú. Zborov ve vlastnjctví Rybářství Nové Hlady s'r.o.'
za pozenek palc.č ' KN 24'7713 o výněře 21 3 m2 (ostatn í komunikace/ ostatní plocha)
v k.ú. Zborov ve vlastnictví měslyse Ledenice
Za ťozdílve výměře obou pozemků. který činí97 m: uhndí městys Ledenice smluvní částkLl
l5,- Kč/n2 vč' DPH.
(příloha zápisu č. 20)

o

.

Usnesení č. 353
t 3/0/0/13
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej části pozemku v k'ú' Ledenicc parc' Č 4704 oddélené
GP č. 1]7]_3]/2014 jako pozenek palc'č. 4704/2 o výměře 2l m Tng. Sratosloru Kodl.tkovi
za smluvní cenu 25o'- Kč/m2.
(příloha zápisu č. 2l )
't3/0t0t13
Usnesení č. 35,í
Zastupitelstvo nlčstyse schváílo prodej pozenků v chatové oblasti Zborov Romanu Daňkovi :
o parc. č. st. l23 o v.ýměře 42 m2 zastavěný rckrcačníchatou ev.číslo135 ve vlastnictvÍ
Romana Daňka za smluvni ccnu 250.- Kč/m2
l parc.č. 1565/2 o výměře 215 m? tri aly trcrnr porost pozcmck okolo chaty ev'číslo
I 1s ,/a \r))lu\ ni cenu 100.- Kc m'
(příloha zápisu č. 22)

Usn(sení č. 355
13/{'t/0t13
Zastllpitelstvo městyse schvá1ilo prodej pozemku v chatové oblasti Zborov Daně Fůhrlingcr
parc'č' st. 162 o výměřc 28 m2 Zastavěný rekrcačníchatou ev. číslo146, ktcťáje ve vlasrnictví
Dany Fiihrlinger za smluvr'rí cenu 250,- Kč/m2(piíloha Zápisu č. 23)
Usnescní č. 356
t3/0/0n3
Zastupitelstvo městyse schválilo výkup části pozemku v k.ú. Zborov od Vladimíry Holečkové
plánem č. 361-'11/20l0.iako pozemek parc' č.641/12
narc' č' PK 64L oddclcné geolnťtrjckvm
'
Iorna pťldJJ o \ j mére Q m zc stnlur ni cenu ')5'- Kc m-'
(přílolra zápisu č. 24)
't3/0t0t13
Usnesení č. 357
Zastupitelstvo městysc schviílilo výkup části pozemku v k.ú. Zborov od lng' Miroslava Víta
parc. č. PK 660 oddč]enégeonetrickým plánenr č. 36l -41120l0 jako pozcmek parc. č. 64l/8
(orná půda) o výměře ] 5 m2 za snluvní cenu 25'- Kč/m'z'
(příLoha zápisu č' 25)

Usnesení č. 358
Zastupitelstvo městýse zrušilo usnesení č' 317 ze dne l8.l2.20] 3.
(příloha zápisu č. 26

t3/0/0/13

číslousnesení

hlasor'áni pro/pro1i/zdťel se/celkový počet hiasujících

13tn/0/13
IIsncscní č. 359
Zastupítelstvo městyse schválilo výkup části pozemků v k.ú. Zborov (u vftu na pitnou vodu)
dle GP č' 424-5/2013.
část palc.č' PK 891 (dlc GP parc. č. 77ll5 o výměie'..'..'.. 24 rrr2
pcrc' Č' 2458 lo r1nrcrc ''.''.''.25 'n,
n:]rť' č' 70o 4 dllc) o r}mcrc '''''6 1l
zPK 891 celkem ...................75 m'
tá.r plri' l' PK 8q2 (Jlť Co pťc Č' 'Óq 4 d.. b' o rjrrčic..''.'22 rr:
VŠ.ood v]astníka Zdcňky I lrdličkové- r'ýkup části PK 891 a PK 892 o cclkové r'ýrněře 97 m2 za
snluvní cenu 70.- Kč/m2.
(příloha 7ápisu č. 27)

.

.

(]sncscní č. 360

13/0/0/13

Zastupitelstvo něstyse schválilo uzavření smlorrvy o Ziízenívěcného bielneDa
na pozemku Renaty Třebínové' palc' č. PK 1167 vk'ťl' Zbolov v části v}nezené
geometrickýn pi.inen č. 418-49/2013 právo fuěstyse Ledenice o uloŽe1 a trvalén uŽívaní
kanalizačníhopotrubí k odvádění splaškov1cLl \ od do ť oV ZboloV Za srn LlN ]]í jednorázovou
úhladu 3'000._ Kč vč' DPIl.
To1o usnesení zastupitelstva nahrazrrjc původníusncscni Racly mčstysc l,cclcnicc č' 82
ze dne 12'6'20]3 a to pouze vbodu 3)' kteq:'rrr bylo schválcno uzavření sm1ouv-v
o věcném břen'renu s Renatou TřcbíDovou bezúplatně.

IJsnescní č. 3ól

Zastupitelstvo měs|yse schvá]i]o půičkyz l'ondu rozr'oje bydlení (FRB) na rok 2014
Žadatclůn:
1' asovátrí
. Kan]ilc Voharčíkové..'..'.'..'.50'000_- Kč na izolace domu
r l/0/0/13
Kami1e Voharčíko\'é..'.. '. ' '. '.50'000.- Kč na fasádu domu
13/0/0/13
j7olaccdomu
o JiřimuBeledovi.'.'.'.'..''.''..''50.000.-Kč na
12/011113

o

FIanč Burešové. ' . ' .. .. ' . ' ' . '. ' .. '.50'000.- Kč na izolacc domu
12/01ý13
Pťličkyna r' 2014 v celkovÓ výši'.. '. '200'000.- Kč
Na ílčtu|RBje pro rok 20l,1 k clispozici částka ve výši 300.000,- Kč
Půičkybudou poskytnuty na základč píscmných sn uv s tím' Že žadateléjsou povinni před
uzavřenín smiouvy předložit posk}.tovatcli půjčkypoŽadované doklady.
(příloha zápisu č' 28)

slaŤosta městyse
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