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Zápis

veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 25-6.20l4

Přítofuno | 1'1 č]eíťlzastupitelstva. \'iz' prezcnční 1istina'
Plogram:
1. Zahájeni a schváler'rí prograr'nu zasedání
2. Jn]enování ověiovatelů Zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městyse ze dne 7'5'2014
4. spuštění zkušebníhoprovozu nobilni kompostovací stanice v Ledenjcích od 1.7'2014
obh]ídka na místě v místníčásti Zdržck
5' Zpráva stalosty o činnosti Rady městysc - zápis ze drrc 4.6'201.l
6' Stavba zrízemípro softballovó hřištčve spoltovním arcálu v Ledenicích žadáleli sdŤužení
Zraloci Ledenice přidč]cna dotace od Ministeřstva ško1ství. mládeže a tělovýchovy
s finančníspo]uúčastíměstyse l,cdcr]ice realizace stavby do konce r. 2014
7' Stavba rekomtrukce anlukových kuftů vc spoft. arcálu v Ledenicích žadateli T] Slavoi
přidělena dotacc 7 Jč' kraje s ťrnančníspo]uúčastiměstyse Ledcnjce
8. Přestavba víceúčelovéhosálu v Mateřské ško]e v Ledenicích na ClalŠítřidu Matcřské školv
včotně soci ního Zařízeni realizacc stavby do konce l' 201'1
9. Rozpočtová změna č' 5/20l,1
l0. Počct volenýclr zastupitelů městysc J-edenice pro volební období 20]4 20l8
1 l. Zádost Občanskéhosdružení Borůvka Borovany o finančnípiíspěvek na financo\ ani
sociálnich sluŽeb pro klienty o.s. Borůvka
12. a) Sn]louva o poskJ't11utí
moiádného finar'rčního příspčvku sport. oddílu SH^RKS
Cheerleaders Ledcnicc na nriklady spojené s účastína Mistrovství Evťopy
b) Žádost Softbal]ového klubu Žra1oci Ledenice o poskytnutí minroiác'lného l'ir]ančllího
příspěvku na úhiadu staftovnóho na play-oflbvé tumaje celostátní ljg mIádcže a extnlig
dospělých v sollballe
13' Návrh schválení I' etapy úZenní studie
RD Zaliny, Ledenice" v tomto lozsahu:
',Zástavba
pouze s1Ťední část - I' etapa uvcdené úzennístudie. týkajícíse pozemků palc. č' 655. 982/2'
982/3' 982/4, 983. 984, 985' 986' a 987 v k.ú' Zaliny
14. Návrh schválerrí úZemnístudje
týkajícíse pozernků parc. č'KN 222211.
'.oh]'azeníčko"
KN 2232 a PK 2222 v k.ťr' Zborov
15. Maietkoprávní záležitosti:
Žádosl Vác]ava vIka o uzavření Dohody o vzdáni se předkupního pláva na lekreačníchatu
č.e' 112 postavené na pozemku st. 10'1 v k.ú' Zborov

t

4!-!) Zasedání zahájil starosta městysc Mgr' Miroslav Franěk'
Zastupitelé schválili úpřavu programu takto:
Dopbhlptoeramtr o bodv čískl:l2b) a bod č' 14

4La

ověřovateli zápisu bylijmenováni

I

pťol lng' Jiií Kopáček PhD.
a RDNI. lIana Korčáková CSc'

3lL3) Kontrolu plnění usncscní ZM ze dne
lng' Michal vazač'

19.2.201,1 provedl místostarosta mčstvse

strana druhá

ČlenovÓ Zastupitelstva si prohlédli na mistě mobilní konlpostán]y všecl]na strojní
jcjí součástí.Starosta městyse vysvět]il postup mčstyse Ledenice
od samotného zámčru získat dotaci až po samotnou realizaci a spuštění zkušcbního pr'ovoztr
mobilní kompostovací stanice v Ledenicíclr. Pracovník údlŽby městyse Jiří Kopccký' ktelý
budc zajišťovat provoz mobilní konlpostovací stanice, předvedl s1rojíí ZďíZení přímo v akci.
počínaještčpkovánímvětví až po samotné plnčnísnrčsnó biologicky rozložitelnéhmoty
do kompostovacího vaku.

3{1[

zďízení, která jsou

ad 5) Zpráva starosty o aktuálních 7áleŽitostech městyse a o činnosti Rady nrěstyse I'cdcnice
za období od 'l.6'2014:
_ pokačuje se v opravách nístních komunikací a chod1 ků
- dokot]čena byla oprava střešní kryltiny na budově prodejny \'e Zborově a na budor'č
smutečnísíně na hřbitově \'Ledenicích
- byla Zadána projektová studie na vybudování chodoíku ke hřbitovLt v rtl. Dr.Stejskala
- ZastLlpitelé sc přiklaní k ziíměru na rckonstrukci chodníku v ulici F's]ádka
na protilehlé straně od hasičskézbrojnice
- v b)'tovóll domě č'p' 86 na náměsti vjehož příZen je výdejna léčivbude prcbíhat
v měsici červcncj oplavy a bílení vnitřních společných ploslor
- v letošnímroce sc počítáv budově radnicc s výměnou oken a plynových kotlů
- tradičně městys Ledcnice piipravuje bohatý program plo ledenickou pout'
- pro komuná]ní volby' které proběluou l0. aŽ 11'října 2014 se v Ledenicíclr sestavuií
kandidátní listinv. Pravděpodobně bude převážná většina kandidátů na člena
zastupitelstva městysc Ledenice uvedena na
kandidátních listinách sdružcní
nezávislých kandidátů, podloŽené pelicemi s podpisy občanů

ad 6) Členka zastupitelstva RNDr' Ilana Korčiiková, CSc. sclčljla zastupitelůn' že má

piedběžré potvrzcní o přislíbené 3 lnil' dotaci z Minislerslva školství, mládeŽe a tělovýchovy
na výstavbu Zázení pro softballové hřiště ve spolto\rnín areálu v Ledenicích. Žaclatel o dotaci
SdruženíŽraloci Ledenice bude muset opakovaně podat Ía MŠMT žádost o dotaci
s vysoutěŽenou cenou od vyblaného dodavatclc stavby. Tomuto podání bude pŤedcháZet
podání Žádosti o vydání stavebního povo]ení s vyjádŤením dotčených orgánů státní spúvy.
Uvedcná dotace se btlde muset ploinvesto\'at do uvedené stavby do konce letošního loku'

3!-/| Starosta informoval čieny zastupjtelstva o tom, že byla Jč. krajem přidělena dodace l'c
ýši 250.000'- Kč Žadateli tělovýchovné .iednotě Slavoj Ledenice na rekonstlukci a11tukovýoh
kuftů ve spoltovním areálu v Ledeiicích' Finančnípodíl něstyse Ledenioe na tóto akci bude
ve výši 100.000'- Kč. Výbčrovéřízenína dodavatelskou fi1mu zajistí TJ Slavoj Ledenice.
Rekonstrukce bv měla být hotova nejpozději do konce letošního loku.

4LE) Na Zák]adě předchozích jednáních č1enůpracovní skupiny ustanovené zastupitelstvem
mčstyse Ledenice dne '7.5.2014, přistoupí městys Ledenice k realizaci přestavby
víceírčelovélrosálrr v Mateřské škole na dalšítřídu MŠa to z důvodu nedostatečnóho počtu
misl pro dčti předškolního věku vc stávajících liídách Mateřskó školy. Zalrájení provozu
v nové 1iídě Ms b]' nělo být od 1edna 20l5'

sÍran' třetí

44-2) Zastupitelé sch\álili Íozpočto\'ouzměnu č. 5/]014. týkajícíse zmčn nad 1 mi|. Kč
na výdajort i příjmové sÍ'aně lo7počtu Brěslyse |'cdcnice' Seznarn jednotlir'ých
ťozpoětových opalření za období dUben aŽ čclveuec 20l'l.ie přilohou zápisu.

4l!']0)_ZastupitclsNo stanovilo počet - 15 volenýclr zastupitclů pro konrunální
do Zastupitclstva [rěst-vsc

l,gdel ce'

ktct'ó plobělrl)ou \' říinu tohoto

volb''_

loku'

ad ll) občanskó sdruženíBoruvka. Btrrovany podalo nrěstysu Lcdenice pisomnou Žádost
o linančnípodpolu na finaDcováni posk}'toYaných sluŽcb pro lidi s handicapetn c scnior1.
Vc své Žádosti uvádí. Žc projekty na lctošnírok byly zkÍáceny a v něktcr'ýc]r připadcch
nepodpořeny a 7 tčchto důvodůl'tlozí občar'rskétnu sdruŽeli Borůvka útlun čil]ností.v loce

20]4 mají 48 klicntů v terénnípcčo\'atelskésluŽbě' 55 těŽce tčlcsně postiŽených klienlů na
letní tábory a 52 klientů na qdenni nácviko\'é kurzy pro tělesně postižcné. Finanční
prostřcdky budou vyuŽity na podporu těchto činrros1í'lastupitelstvo mčstyse Ledenicc
sclrválilo mimořric1ný příspěvek pro o's' Borůvka ve výŠi] 0 tis' Kč z ťozpočtuměstvse na rok
2014.

4|!_!)-{!|Zastupite1é schválili uzaviení sl]]louvy o posk}tnutí

nrimořádnélro příspčvktt

20l4 s těmito žadateliI
smlouva č. 5'7l2o|4................-'....'.'..........l0.000-- Kč

z rozpočtu fuěstysc Ledenicc na rok

-

o's' Borůvka Borovanv

-

oddíl SHÁRKS C1reerleadcls Ledenicc'sln]ouva Ó' 58/20l4.'..'.''.'.''.' l5.000.- 1(č
na úhradu nákladů spojených s účas1ína Mislro\'ství l-]vlopy \' l]onnu
Solibalolý klub Zraloci Ledenice smlouva č' 59,/20l4......'..'...-_....'..'...Ij.000'- Kč
na úhradu slarto\'ného v play-offových tuťnajích celostátních líg mládeŽe a cxtr'alig

-

na 1']nancování sociálních sluŽeb tělesně postiženÝ'n a senjorťlm

dospělých v softba11e

ad 13) Z přcdloŽené úzcnrní sfudic s náZ\'cm ..Ziistavba RD ZaIin;'', l.cdenice'' schválilo
zastupitelstvo l. etapu' týkajícísc pouze střcdí částj úzomní studio navťenépro pozenrky
uvcdených pacelních čisel vk-ťr. Zalirry. l' etapa ték) zastavovaci Ílzemnístudie budc
realizována bez linančni účastiměstyse Ledcnice_ v této lokalitě ncvlasmí mčst-vs Ledenicc
Žáúréstarcbni pozemkv - čísladotčených parcel jsou llvedena v tlsneseni č.372 ldloto
zápistl.

pozenrkú t k.ú. lboro\. (ohrazeničk(l) přeloŽili Zastaro\'ací
územni studii. týkajícíse pozen iů palc.č' KN 222211. KN 2232 a PK 2222 ke schr'álení.
l'ato zastavolací úzcir]nísttldic bude lealizoválra bez ]'inančníílčastinrěslyse I'cclcnice' v Íéto
lokalilě nc\'laslní mčstys Ledenice Žádné stavební pozcmky.

š|-!jD Vlastníci soukroných

4ll!l)

Zastupitelé schválili Dohodu o vzdání se přcdkupního pťáva Llza\'řcnou mezi
mčstysem l,cdedce a Václaýem Vlkcm. který jc povinrtý z přcdkupního práva k nemovitosli
rekťcačníclratě č.c\,. l12'jeiimžje vlastníkem. Rekrcačníchataje postaYena na po7enlku ve
vlastnictr'í městyse l-cdenice parc.č. st. l04 v k'ú. Ledenicc' Městys Lcden;ce se (Ínto vzdává
p'edkupr I'o prjva I r jie ure.lcni rretnur ir,'.ti.

strana čtvrtá

z diskuse:
starosta něstyse inlblmova] zastupitele o tonl, Že mčstys Ledenice slÚomažďujc a ovidlÚe
nemalé množstvípísemných pŤipomínek v]astníků soukromých pozemků k návlhu nového
úZenmíhoplánu. Je možné, Žc se schvalovací proces nového územníhoplánu mčstyse
Ledenice protáhrrc do nového volebního období. Poslední veřejné zascdání Zastupite]stva
mčstyse Ledenice před konrunálními volbami se uskutečlív ziiií 20l4.
Clenka zastupilelstva a přcdsedkyně osadního výbotu ofuazení Hana Tůmová vyslovíla
za členy osadního výboru v ohrazení požadavek výkupu pozemku parc.č. PK 1281 díl 1
od vlastníka Františka Padfty ml. za účelemqistavby kanalizace a ČoV v ohlazení.
stalosta městyse přislíbil. Že zárrrěr výkrrpu tohoto bude zveřcjněn a zďazen do proglanu
zastupiteistva v září letošního roku'
Místostalosta Ing' Mic1rď vazač upozomil členy Zastupitclstva na závazek městyse
Ledcnice. ulťadit městu Bolovany v lctošnímloce 33% 1lnančníspoluťlčast na úhťadu
nákladťl spojenýclr s obnovou vodovodního řadu Z vrtu do úpravny l'ody v Borovanech. vc
vÝši ooa 2 mil. Kč'

-

-

-

starosta městysc Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel zápisu : prol Ing. Jiří Kopáček PhD.

ověřovatel zápisu

:

RNDI. Hana Korčáková

CSc'
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USNESENi
Z

XXIV'

usnesení

čÍslo

Veřejného Zasedání Zastupitelstva městyse Leclenice
konaného dne 25.června 2014
hlasování pro/proti/zdržel se/celkový počet hlasujicich

I]snesení č_ 362
t4/o/n/14
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informaci slalosty o spuštění zkušebního provozu
,,Mobilního kompostovacího ZaŤízeníněstyse Ledenice" od 25'6.20i4. Placovník obslúy
mobilní kompostovací stanice seznárrril č]cl]y zastupitclstva sc strojníD r,1'bavením
kompostámy a plocesem kompos1oviíní přímo na místě kompostárny.
Usnescní č. 363
14t0/0/ t4
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí infolmace starosty o aktuálních Zá]eŽitostcch městyse
Ledcnice a zprávu stalosty o činnostj Rady měs1yse Za období od 4'6'2014.
(piíloha zápisu č. 5)
IIsncsení č. 364
14/0/0114
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí inlbrmaci členky zastupitelstva RNDr. Ilany
Kolčákové CSc.' o piipravované výstavbě Zázení (šatny druŽstev. soc. zařízení'klubor,na.
kabina rozhodčích'kanceliíi' posilo\'na a sklad nářadi) pro softballové l]iiště ve sportolrrím
alcálu v Leder'ricich za finančníspoluúčastiměstyse Ledenice s podnínkou přidě]ení dotacc
od Ministerstva školství' mládeže a tělovýcl'rovy na tuto stavbu _ žadateli sdruŽení Žraloci
Ledenicc.
(příloha zápisu č. 6)
Usnesení č.365
t4lIl/I/ t1
Zastupitelstvo něstyse Da vědomí inlbmlaci stalosty o připravované rekonstnrkci antukor'ých
kurtů ve sportovnín alciílu v Ledenicích za finančníspoluúčastiměstyse Leclenicc
s podmíntou přiděleni dotace od Jihočeskéhokraje na tuto akci - Žadaleli TJ slavoi
Ledenice.
(příloha zápistt č. 7)
Usncsgní č.366
14/('t/(''fi4
Zastupitelstvo něstyse schválilo lealizaci přestavby víceúčelovéhosálu v Mateřské škole
v Ledenicích na další1iídu Matcřské škol]' včetnčsociálního Zařízenído konce roku 20],1.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zajišlěnímprojektové dokumentace pro o1 ášenístavby
včetně lozpočtu na tuto přestavbu.
Zastupitelstvo pověhrje členy pracor'ní skupiny' ustanovené usneselrím ZM č. 342/2014'
jednáníl s vederrím školy o zajištění personáIr'tího obsazení pro nově vzniklou tiidu MŠ.
(rozpočetje přílohou zápisu č. 8)

.
.
.

Usnesení č. 367
Zastupitelstvo městyse schválilo lozpočtovou allěnu č. 5/20l4 dle přílohy zápistl.
(příloha zápisu č. 10)

14tO/r/14

číslousneseni
l]sncscní ě. 36'l

l'rlasování pro/proti/zclrŽel se/celkový počet h]asujicích
14tIt/0/14

Zastupitelst\'o městyse Ledctlico pod]c ustanoveDí $ 67 zák. 128/2000 Sb. o obcich stanovilo
počet člcnůzastupitelstva něstyse Ledenice na da1šívolební období 201'+ 2018 takto:
celkový počct voLcných členůzastupitelstva 15'
(příloha zápisu č- 1 1)

Usnesení č. 369

.
.
.

I4/0/0/11

Zastupitelstvo něstyse píojednalo písemnou žádost občanskéhosdrlLŽení Bolůvka
Borovany Ze dne 2l.5'2014 o finančnípřispčvck 7 rozpočtu mčstyse Ledenicc na udržcní
posk}tování sociálních sluŽeb ve prospěch lidí s handicapem a seniorů.
Zastupitelstvo schvá]ilo posk}'tnutí nínořádného příspěvku Z rozpočtu lněslyse Ledenice
v loce 2014 občanskér'rrusdružení Borůvka Borovany ve l'ýši 10.000' Kč.
Zastupitelstvo schválilo uza\'ření sm]ouvy č. 5112014 o poskytnutí příspčvku o.s.
Bonlvka Boťovany. (pií1oha Zápisu č. 12)

lJŠncscníč.370

t1/0/01r4

Zastupitelstvo lněstyse schvá1i1o uzavření smlouvy č' 58/2014 o poskytnutí mimořádrróho
příspěvku z Iozpočtu městyse Ledenice v roce 20l4 žadateli oddilu SHARKS Chccrlcaders
Ledenice _ usnesenin'r č- 68/2014 by1 Radou městyse schvá]en přispěvek ve vÝši ]5'000,- Kč
na úhradu rrákladů spoiených s Ítčastina Mistrovství Evropy v Bonnu ve dncch 28'ó.2014
29.6.2014. (piíloha zápisu č. l3)
Usneseni č.37l

.
.
.

It10/0/tt

ZastlLpitelstvo městyse Lcdcnice projednalo písemnou Žiidost So1lballovóho khůr.r Žra1oci
Ledcnice o fina11čnípiíspěvek z rozpočtu něstyse Ledenice na ťih]radu staftovného
v play-offových tumajíclr podziirní části celostátních lig mládeŽe a lxtralig dospělých
v softballe.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí mirrrořádtrého piíspěvku z Iozpočtu městysc Lcdenice
v roce 2014 Softballovénru klubu Žra]oci ve výši 15'o0o.- Kč'
Zastupitelstvo schválilo uzar'ření smlou\Y
poskýnutí příspěvku
59/201'1
Soiiballovómu klubu Žr'aloci Ledenice' (piílolra zápisu č. 14)

č'

UsnesenÍ č. 372

o

r4/0t0/14

Zastupitclstvo městyse schviíilo I' etapu ílzen]ní studie .,Záslavba RD Zalir]y, Lcdcnicc''
v tomto řozsahu: pouze střední část (I. etapu) výše uvcdcnó úzennístudie týkajícíse
pozenků parc' č. 655, 982/2. 98213,98214,983' 984, 985, 98ó. a 987 vk.ú. Zaliny
(lTznačeio v příloze 7ápisu č. 15). Zpracovanou projektanty Ing. arch. Jaroslavem
Poláčkem a Ing. arch. ]vonou Po1áčko\'ou. Pražská 1743/44 Znojno. jejímž
poňzovate1em je městys Ledenice.
Zastupiteistvo sorLhlasí s předloženou úZemnístudií Za předpokladu dodťžcníníže
uvedených podniDck: v dané lokalitě na příjezdo\'é cestč parc' č' 982/4 rrebude městys
Ledenice:
. financovat opmvu této příjezdovó cesty
l linancovat výstavbu inženýrských sítí
. budol'at vcřcjné osvětlení a chodník pro pěší
. zajišt'ovat přímo v místě odvoz komunálního odpadu
. zajišt'ovat zimní údržbuzejména prohrrrování soěhu

čislo usnesení

hlasoY4oí pro/proti/zdržel se/celkový počet hlaslljících

I]sneŠcníč. 373

.
.

14/0/n/11

Zastupitelstvo městyse schválilo úzen'nístudii .,ohřazeníčko" týkajícíse pozemků parc.
č. KN 222211' KN 2232 a PK 2222 vk.ú' Zborov ( viz. příloha zápisu
16)'
zpracovanou projektanten lng' arch Milanem Hrádkem, SmrŽov 82, Tieboň' jejímiŽ
pořizovateli j sou Jakub Hronek, Jaloslav vaňa1a a Jaroslav Hintelhó]z.
Zastupitelstvo souhlasí s předložcnou !'rzemní studií za předpokladu dodrŽení níže
uvedených podmínck: v dané lokalitě na příiezdové cestě parc. č' 2438/1 nebude městys
l,edenice:
financovat opravu této příiczdové cesty
financovat výstavbu inženýrských sítí
budovat veiejné osvětlení a chodník pro pěší
Zajišťovat přímo v místě odvoz komunálníl'ro odpadu
zajišt'ovat zirnní údržbuzejména prohrnování sr'rčhu

č.

.
l
'
'.

Usnesení č.374

't4/0t{t/14

Zastupitelstvo městyse I-edenice schviíi]o uzavření písemné Dohody o vzdriní se předkupniho
práva něstyse Ledenice k nemovitosti č. ev' l J 2 (rckreačn í chata) v k.ú. Zborov. na pozemku

městyse Ledenice parc-č. st' 104,
Č.Budě;ovice'
(příloha zápisu č. l7)

s

vlastníkem rckÍcačníchaty

starosta městyse Mgr' Miros]av Flaněk

ovčřovatel zápisu: prol lDg' Jiií Ko
ověřovatel zápisu

:

RNDI' Hana Korčáková CSc.

p. Václavem Vlken.

