MDSTYS LEDENICE
z

Zápis

XXV. veřejného Zasedání Zastupitelstva
konaného dne

17

městyse Ledenice

' záŤí 2014

Přítomno : 15 členůzastupitelstva, viz' plezenčnílistina.
Program:
1. Zahájení a schválení proglamu zasedání
2. Jmcnováni ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva něstyse ze dne 25.6.20l4
4. Zpláva starosty o čilnosti Rady něstyse Leder]jcc zaobdobí od2.'7.2011 3.9.2014
5. vnili] směmice - Ieá1ná hodnota majctkrr městys Ledenice určenéhok prodeji
6. \Jtrh na v)ia7enl majelktI mČsl).c /'ttretltc-izace
7. Zádost sdruŽcDých lesů Ledenice-Borovany o prominutí dlužnéčástky
8. Strategie MAS SdruŽení RůŽe na období 2014-2020
Majetl.opráYní záležitosti:
9' Bezúplatlý převod nemovitostí pozenkůparc.č.42l8/15,4225/3,423016a423'7/Iýk.ú.
Ledenice od Státního pozemkového úřadu do v]astniclví městyse Lederice (skládka
Růžov)
10. Zákonné piedkupní právo městyse Ledenice k lekeačníchatč č. cv. 108 na pozemku
mésly.e Ledenice palc'č' ll0\ k.ú' /borov proda\ajlci AIcna Valko\á.Č'Budejo\ice
11. Prodej částípozemku PK 2459 v k.ú' Zbolov:
KN 691/2 výměřa 142 m2 (Zabrada) žadale1 Miloslav Vondnrška, Zborov
KN 69212 výměIa 116 m2 (Zďťada) žadatel Ing. Michal Vazač. Zborov
KN ó9612 výměIa 73 Ín2 (zatjIada) žadatel Jan Klečka' Zbolov
Kr\ 70l 2 !ýměra 25 m- | ZJhrdda l 7rdalel l Jdi.la\ N.4lČdk. /bolo\
l2. Prodcj pozemku parc' č' KN 1647l] ] vymÓra 80 m' (zahrada) v k.ú. Zborov
žldu'tell'l Jana Zcmanor á. C.Budéjor i.e
'13.
Směna pozenků v k.ú. Ledenice parc' č. KN 4217 výměra 1o2 1n'z (zalťada) vlastník městys
Ledenice, za pozemek KN 4215 výnrěra 28 m2 (zahrada) spoiuvlastníci tng. Zdeněk Hruška
a Šárka H ršková, Bolovany
14. Prodej po-zemku parc'č' KN 1206/ó2 výměIa 1059 m2 (ostatní komtrnikace) Žadatel Jiří
Pcšička,C'Budějovice
3d-!) Zasedání zahájil starosta městyse Mgr. Miroslav Franěk'
Zastupitelé schválili úplavu programu takto:
Program byl doplněrr o body číslo:4' 7 a 8' písemnosti k těmto bodům obdrŽeli členové
zastupitelstva e-nailem dne 15.9.2014.

3lla

ověiovateli Zápisu byli jmenovríni : Mgr. Vladislav Šestrik a Hana Tůno\a'

3lL1) Kontrolu plnění usnesení ZM ze
Ing. Michal Vazač.

d].re

25'6. 2014 plovedl míslostarosla n1ěslyse

Z dťrvodu končící1ročtyř1etého volebního období bylo poříZeno společnéfoto všech 15{i
členůzastupitelstvafiěstyse Ledenice do koniky tněstyse Ledenice'

slrana dťuhá

4!L!) Zpláva starosty o aktuá]ních záležitostech městyse a o činnosti Rady městyse Ledenicc
za obd'obí od 2.'7 '201'4 do 3'9'2014.
od l.8 '2014 došlo k uzavření nové pachtovní smlouvy na pacht zenrědělských
pozemků' které vlastní ]nčstys Ledenice s firn1ou |PlGoN A s.r.o' Lede ce
vu]ici 5. května 20l,1 byla plovedena oplava povrchu místníkomunikacc (frézování a
nový asfďtový povrch) v hodnotě cca 600 tis' Kč
ohlédnutí za ledcnickou poutí a zhodnocení krúturních programů spojených
s lcdonjckou poutí
oprava antukových kurtů ve spofiovním arcálu v Ledenicích společně financo\ áno
s TJ Slavoj Ledenice, kteťý byl příjcmcem dotace
o piíplavě výstavby zázemí pro softball ve spofi. aleálu v Ledenicich inÍbrmor'a]a
RNDr' Hana Kolčáková CSc. Rozpočet celé stavbyje cca 7 miL. Kč. proto bude
výstavba rozdě]ena do etap. První etapa se bude realizovat do konce ]etošníhoroku
s náklady do výše 3,6 mil. Kč.
s.ilu v Mateřské škole,
od měsíce října bude zahájena přestavba víceúčelového
Z důvodu navýšení kapacity MS, dodavatclskou 1lrmou David Borovka - Ledcnicc' Da
základě projektu zpracovaného projekčnífirmou Áteliér 1 11 alchitekti s.r.o. Praha.

-

-

_
-

_

4!-]!) Zastupitelstvem byla přijata nová vnjtřní směrnice něstyse Ledenice o leiínéhodnotě
majetku rirčenéhok prodcji. cílenl směrnice je stanovit postup pii přeceňování najetku
mčstyse u'čcnéhok prodeji nebo ke směně na reálnou lrodnotu dle zákona o ťlčetnictví
č.563/199i Sb' , a provárlěcí r'yhlásl.) č..l]0/2009 sb' c p]atnymi Českýli írčetními
standaŤdy pio některé Vybrané účetníjednotkyč. 701 710.

3d-.]'L Z inventarizace ]najetku městysc l,edcnice sc vyřazu.je kámen'1ý mezní kránen, který
byl osazen naproti samotě,,U Cápa" . Z mezníku zůstaly na místě pouze lozlornené zb1tky
.tuto skutečnost. nahlásili starostovi městyse pracovníci Správy a ťrdržbysilnic Č'Budějovice'
Do inventarizace majetku městyse bude Zařazen mezník noÚ'

4|])

Sdružené Lesy Ledenice a Bolovany podaly dne 15.9'2014 písemnou Žádost
o přominutí dlužnéčástky 150 tis. Kč, klerou měly poukázat na ťlčetměstyse Ledenicc ]]a
Základě písenrné Dohody o financování projektu
lesní ccsta Jámy Ledenice"
',Hlavní
uzavřené dne 25.4'2013' clenové zastupitelstva piihléd1i zejména ke skutečnosti, Že Sdružené
lesy Ledcnice a Boťovany se zasloužily o opravu a obnovu několika lesních cest a vodníci1
|ropu\lků v majeIku Ineslyse T edenice'

4!-Q Místníakčnískupina SdluženíRůžepřipravila celkovou

stlategii loz\ojc úzclnl pro
období 2014_2020, zejména' ale nejen k čerpánídotací z několika foDdů EU. strategie byla
připravovár'ra za širokéúčastizainteresované veřejnosti' včetně starostťl Clotčených obcí a bude
schválená valnou hromadou MAs SdruŽení RůŽe v listopadu letošního roku. v období 2007
20l3 rozděli]a MAS sR skoro 42 miliónů Kč Z Prcgra ]u rozvoie venkova mezi 12,1 projektťL'
Celkový objem rozdč]ovaných peněz v následujícím období by měl bý oproti období 200720i3 několikanásobný.

stťana třctí

MaietkoDrávní záležitosti

ad

:

9)

Zastupitelstvo městyse Ledenice lryhovělo žádosti společnosli Růžova.s. ve věci
podání žádosti o bezťlplatný převod pozemtťr v k'ir' Ledenice z vlastnictví státu do vlaslíictví
městyse Ledenice. Jedná se o čtťipozemky o cclkové výr'rěře 6254 m2' spravované Státním
pozemkovým úřadem, kteý má příslušnost hospodařit s majelkem státu a tyto pozemky
budou využity pro stavbu skládky komunálního odpadu.

ad 10) Městys Lederrice obdrŽel od paní Aleny Válkové nabídku k využitíziikonného

předkupního pláva kc stavbě rekroačníchaty č.ev. 108 v k.ú' Zborov' ktelou dosud v1astní'
Tato nemovitost se nacháZí na pozemku ve v]astnic1ví městyse Ledenice parc'č' 110 vk'ú.
Zboio\'. Zastupite]é se roáodli zákonné předkupní právo k nenovitosti č.ev. 108 nc\'}užít'
stejné stanovisko vydal i osadní výbor ve Zborově.

ll)

ad
Zastupitelé mčstysc I"cdcoicc projcdnávali prodej části pozemku PK 2459 o celkové
výměře 356 m2 (druh pozemků zahrada) v k.ú' Zborov' žadatelům Miloslavu Vondruškovi.
lng. Michalu vazačoví'Janu Klečkovi a Ladislavu M]čákovi. o prodej těchto pozenrků žádalí
městys Ledenice jiŽ vr. 2009, kdy zastupitelé podmínili prodej těchto pozeml(ťl rozšířením
místní konunikace a to. vykoupenín částípozemků na ploti1e1]lé straně kon'luikace' Městysu
Ledenice se podařilo rTkoupit části pozemku o ce1kové výněře 117 m2 (druh pozemků omá
půda) od všeclr vlasmíkůaŽ v r. 201,1 Za částku 25,- Kč/rn2. Pror1ávajícími byli tito vlastníci
Jar'r Viktora, lng. Miroslav vít , Pavla Vondrušková. Ing. Michal Vazač, Jan Klečka a
Vladimíra llolečková' osadní výbor Zborov souhlasil s prodejem částípozemku PK 2'159.

$_!f)

Žarlatelce Janě Zemanové byl zastupitclstven] schválcn prodcj pozcmku v k.ú. Z,borov
parc.č. KN 164'1113 ('zabÍada) o výměře 80 m2. osadní výbor Zborov si zajistil souhlasy
.vlastníkůsousedních pozenků p. Baleje a p. Hadače' Zastupitelstvo rozhodlo o ceně 100''
Kč/m2 prodávaného pozcmku.

ad 13) Manželé Ing. Zdcnčk Llruška a Šá|rka HluŠková poŽáďlli o schvdlenl' směny pozemků
v k.ú. Lec{enice
pozemck nčstyse Ledenice KN 4217 o výnlěře 102 m2 je součástíjejich

'

oplocené zahrady u RD č.p. 508 a na pozenku manŽelů llÍuškových KN 4215 o výrněře 28 m'z
piíjezdová komunikace k RD č'p' 349. Rozdíl ve výměře obou srněňovar'rých pozemkťr jc
74 m2 kte.ý bude městysu Ledenice finančně kompenzován částkou ve výši 18.500,- Kč.
'
Komise \iistavby a územníhoplánovrírrí vydala ke směně pozemků souhlasné stanovisko
s doporučenín doplatku za lozdíl ve výměře pozemků.

je

3{-!!) Pan Jří PešičkapoŽádal

městys Ledenice o prodej pozemku 1206/ó2 o výměře

1059 tn2. Pied jednáním Zastupitelstva se k žádosti vyjadiovala Komise výs1avby a územního

plánování' ktelá nedoporučila prodej tohoto pozemku. Pozemek je zapsán na Lv jako ostatní
p]ochďostatllí komunikace a v souladu s územnín pláncm bude do budoucna plnit funkci
piíjezdové komrrnikace k sousedním pozemkům určeným k zástavbě. Pťodej pozemku
l 206/62 zastupitelstvo z uvedených důvodťtnesclrválilo'

strana čtvťtj
z diskuse:

_

-

-

-

Člcrrka zastupitelstva Hana Tťurrová opakovaně žádá za osadní výbor ohrazení rcalizovat
výkw pozcmtu parc.č' PK 1281 díl 1 od vlastníka Františka Padrty nrl. za Ítčelcm
výstavby kanalizace a Čov v oluázeni' Zastupite1é se shodli na ton1' žejc třeba v souladu
s projcktem ČoV a kanalizacc v ohJazeni a územníIn p|áne uťčita geodctick-v v}týčit
potiebnou výmč.u vykupovaného pozcInku od p. Františka Padrly' ktcr'ý soulrlasí
s prodejenr části pozcmku PK 128l díl 1. V k'Íl. ohrazcní.
Dále paní H'-Iůmová ádá o píovedeni nutných oprav mistních komunikaci v ohrazení.
ktelé se stáVají nesjizdné a ktcré stále více poškozuje každý většídéšť.Starosta přislíbil'
že se.ieště v letošnín] roce provcdou ncjnutněiši opravy MK v ohrazení vc vybranýclr
úsecích.
Člen zastupitelstva Václav Voharčik sc opakovaně <lotazova|' jak pokračuje jednriní
o|rledně osazení zpomalovacícIr pruhů včásti mistní komunikacc procházející středenr
Zbotoya za účelemdopravní bczpečnosti' MístostaÍosla Ing' Vazač oznánril' Že sc dne
18.9'2014 uskutečnÍ se Zástupcem fiml)' t,loN spol. s l'o' Č.Budějovice jednání v této
včci s proJrlídkou na rnistě a do]tc téŽ z dů\'odu bezpečnosti k osa7ení dopravních zrcadcl
l ks ve Zbolově. l ks v ulici Lazenská v Lcdenicích.

Zastupitel

Jiří Hintcrbó]z zpozicc

předsedy Konrise pro Ir)ládež' kulturu

a spoí

konstatoval, že finančníprostředky městysc Ledenicc' které b)'ly Vloženy \'Lgtošním roce
na podporu kultumí a sportovni činnosti' byly dobřc zúločenya doložil sÝé ÍvŽcnínapř.
na konkrétních úspěšných \'ýsledoich v soutěžích lodních modelářů, které v Ledenicich
vede.
starosta městysc pt'ovcdl ústníl'todnocení svého působcnír'pozici místostaťostya staťosty
\,ýčtem ncjvětších slavcbníclr akcí v hodnotě nad 500 tis. Kč, které se podařilo reali7ovat
v období od r. 2005 do r' 2014 & také uvedl finančnístav hospodaření měslyso Ledenice
m začátkll s\'óho působení a v současnosti'
Zastupitelka RNDI' l{ana Korčáková Csc. podčkovala starostovi za to, že se snažil za
svého působeníve fun]<ci ýarosty investovat nemalé linančníchprostředky na podporu
spor1u a spoňovišt'a toto by]ojelro stěŽejnítl lématcl]l.
Na závčr starosta podčkoval za spolupláci všem člcnůnzastupitcIstva a popřál .iirn dobr'ó
volební výsledky v nadcházeiících komrrnálníclr volbáclr. stalosta uvedl, Žc o post staÍostv
v novénr volebním období nemá zájcm a po volbách
učitcle zákIadní školy.

stalosta městyse Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel zápistl

:

ověřovatel zápisu

:

USNESENI
Z

XXv.

veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
konaného dne 17 ' záŤí 2014

usnesení

číslo

hlasování pro/proti/zdrŽel se/cc1kový počet hlasujících

l5/0/0/15
Usncscní č. 375
Zastupitelstvo něstyse vzalo na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady městysc Ledenlce
(příloha zápisu č. 4)
za období od 2.7'2014 do 3.9.2014'

15/0/0n5
Usnesení č. 376
Zastupitelstvo městyse schváilo mitiní směrnici měslyse LedeDicc o reálné hodnotě majetku
určer'réhok prodeji ve zl]ění dle přílohy zápisu. s účinrrostídnem schválení.
(přílolra zápisu č. 5)

l5/0/0n5
Zastupitelstvo měslyse schválilo vyřazení najetku městyse Ledenice z inventarizace dle
(příloha zápisu č' 6)
piílohy zápisu.
l3/0t2/15
Usnescní č. 378
Zastupitelslvo městyse schválilo, na základě pisemné Žádosti' pťominutí dluŽné částky
150'000,- Kč Žadateli sdruŽené 1esy Ledenice a l}orovany, kterou lnělo sdruŽení růradit
městysu Ledenice na základě písennédohody o Íinanco\'ání proj ek1u ,,Hlavní lesní cesta
(pří1oha zápisu č' 7)
Játny Ledenice'' uzavřerré dne 25.'l.2013.

t4/0nns
Usncsení č. 379
'Zastupite1stvo městyse bere na vědomí návrh strategic komur'ritně vedeného řoz\'oje území
Místníakčnískupiny SdruženíRůŽe pro období 2014-2020. Dále bere na vědomí infomace
o dosavadíípiípravě, o dalším,pllfuovaném postupu při jejín schvalor'ání a o výhledu na její
(příloha zápisu č. 8)
usklrtečnění.
Usnesení č. 380

l5/0/0/15

Zastupite1stvo městyse schválilo bezúplatný převod pozemků v k.Ít' Ledenice 1218/15,
422513,4230116 a 4237ll od státního pozemkového uiadu' ktelý 1ná příslušnost hospodařit
s majetkem státu, do vlastnictví r'r'rěstyse Ledenice. Tyto pozenrky budou v budoucnosti
vyuŽity pro stavbu skládky, jakožto veřejně prospěšné stavby v souladu s ťtzemlÍm pláncm
(příloha zápisu č. 9)
mčstysc Lcdcnice.

Usnesení č. 38l

I

s/0/0/1s

Zastupite]stvo mčstyso Ledenice r'ra základě písemnénabídky k využitízákonného
předkupního práva, sclrválilo Vzdání se piedkupního pláva k nemovitosti rekreačníchata
čís.ev. 108, postavené na pozenku n]ěstyse I-cdcnice parc.č' st. 110 vk.ú. Zborov'
vlastníkem lekreačníchaty č. ev. ]08 je par'rí Alena válková, Č'.Budéjovice'
(piíloha zápisu č. 10)

usncsení

hlasování pro/proti/zdrŽel se/celkolí počet hlasujících

číslo
Usnesení č. 382

15lÍ',l/0/l5

Zastupitelstvo městyse Zrušilo usnesení č. 253 zc dne 20.5.2009 o zamítnutí prodeje částí
parcely
oplocenýclr pozemků v k.ú. Zbořov oddělené z původní
2'159.
(příloha zápisu č. l l)

PK

č'

Usnesení č. 383
Zastupitelstvo městyse schváilo prodej iJstí nozelnku PK 2459 v k.ú. Zhorov na základč
geumelricLélro pl. nu Ó' j4I-2] 200q. /x cen.r 50.00 Kc m . 7adalelfm:
(h]asováni)
Vilo.laru Vonrlr'usko\ i K\0ql 2or}méie l42 m'''''''''.''7'l00.00 Kč
14/0luÍ5
Tng' Vichalu Va.,1Čo\i - K\ óq2 2 o \(lnaic llr m' '''.''.''''5'800.00 KČ
13/0lr/r4
-l4/0l1/Í5
JanuKlečkovi _ KN 696/2 o výměře 73 m'.''.......'.3'650,00Kč
Ladisiavu M]čákovi KN 701/2 o ýněŤe 25 m2...'..'.... 1.250,00 Kč
t1/D/1./15
výměra prodávaných částípozemku oelkem 356m'..'....'' 17.800'00 Kč
(příloha zápisu č. 12)
Usnescní č. 384

1Stfi/fi/t3

Zastupitelstvo městyse schváli1o prodei pozemku parc. č. KN 1647113 o qiměře 80 m
v chatové oblasli V k.ú. Zborov, Žadatelce Janě Zemanové. Č'Bur]e1o' ice. za stllut ni ccnu
]00'00 KčÁrr'z'
(příloha zápisu č' 13)
'15/0/011s

Usnesení č. 385

Zastupitelstvo něstyse schválilo směnu pozemků v k.ú' Ledenjcc:
pozcnek palc. č. KN 4217 o Únlčře 102 mŽ 1zafua.la1 ve v]ilstnict\ í nlestysc l,cdenice za
po-zemck parc' č' KN 4215 6 r'ýměře 28 m2 (zabrrda ) \e spoLu\ lastnjelvl' Ing. Zdeňka Hrušky
a Šárk1 Hruskoré. Borotan)' /a roziil \e !jmere pozeml'ů 74 ln uhrcdl mcn7elé Hruško\i
nléstlsu Ledenice částku 250,- Kč/m''
(příloha zápisu č' 14)

Usnesení č. 386

0/ls/0n s

Zastupitelstvo městyse Ledenice, na zák1adě vyjádiení Komise výstavby a územního
plánování' neschválilo prodej pozemku parc.č' KN 1206/ó2 vk.ú. I'cdenice (ostatní
plochďostatní komunikace) o výměře 1059 m'žadateli Jiřímu Pešičkovi,C'Budejovice.
z dťtvodu zachování pŤístupu k sousedním pozemkťtm paťc. č. KN 1206160, 1206161 a částí
1206/45' kteréjsou úzen'rním plánem navrlroviíny k Zástavbě.
(piílqba Zápisu č. 15)
sta.osta městyse Mgr. Miroslav Franěk

ověřovatel zápisu: Mgl. Vladislav Šesták'

ověřovatel zápisu

:

Hala Tůmová

Přílohy zápisu z XXv. veřejného zasedání zastupitclstva městysc Ledenice:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezenčnílistina ze zasedání Zastupite]stya 11.9'2014
Záznan o hlasoviiní ZM ze dne1'7 .9.2014
Kontrola plDění LLsnesení Ze zasedálí ZM dne 25.6.2014
Zpláva starosty o činnosti RM od 2'7.20l4 do 3.9.201,l
Směrr'rice o reáIné hodnotě najetku uíčenéhok plodeji
Návrh na vyřazení majetku městyse
Zádost SdnrŽených lesů Ledenice a Borovany ze dne l5 '9'2014 o prominutí dluhu
Strategie MAS SR na období 2014-2020
Písemnosti týkajícíse převodu majetku (nemovitostí) v k'ú. Ledenice pozeml(y pro
skládku Růžov
10. Nabídka k využitízákonného přcdkupního pláva od paní Aleny Vá1kové
l ]. Usnesení Zastlrpitelstva č' 253 ze dne 20.5'2009
12. Píser'r'rrrosti

tÝkající se prodeje částípozemku

PK 2459 r'k.ú. Zborol'čtyien

žadatelťLn(Vondruška, va7ač, Klečka' Mlčák)
13' Písen'ulosti ýajícíse prodeje pozemku KN 1647/13 v k.ú. Zbolov Žadatelkce Janě
Zemanovó
14' Písemnosti týkajícíse sněny pozemků v k.ú. Ledcnice KN 4217 městyse Ledenice za
KN ,1215 manŽe]ťr HnrškovÝch
15. Zádost.Tiřího Pešičkyo plodej pozemku KN 1206/62 v k.ú. Ledenice

