Zápls

z Ustavujícíl'ro veřejného zasedání Zastupite]stva městySe Ledenice
konaného dne 5.listopadu 2014
Ustawjícízasedáni zastupitelstva bylo zaháieno českou státní l]yn']nou.
3!|!)Ncjstarší člen nově zvoleného Zastupite]stva pan Jjří lIintcrbólz zahájil ustavujíci zasedárrí'

Dle prezenční ]istil1y bylo na zasedání přítotlno všech 15 č]errůzastLLpitelstva.
3!Lz) Dosavadní starosta mčstysc Mgr' Miroslav Franěk, který byl odpověclný za volby do
zastupiteIstva ve splávnim úzenríněstyse Ledenice' piednesl zprár'rr o prťrbělru a
výsledku voleb konarrých Ve dnech 10. a 1 1 'října 20 l4' které proběh]y v sou]adu se
Zákonen č' 491/2001 Sb', o r'o]bách do zaslupitelstev obcí a o Změně něktelých zákonťl,
ve zně1 pozdějšich předpisťr. V zákonné lhťltě nebyl K]'ajskému soudu v Čcskjch
Budějovicích podán žádný protest ani stížnosl najejich prťlběh v městysu I-ecienice'
Všichi
člcnovó zastupitelstva sloŽili předepsaný slib v so adu s $ 69 odst' 2 zákor'ra
3{])
\'ěrnost Českérepublice. Sli['luji na svou čest
č' ] 28/20oo Sb. ve zněni|
',Slibuji
a svědomí, že svoji ltrnkci budu vykonávat svědomitč' v 7ájmu obce a.jejích občaDůa iídil
se ÚstavorL a zákony Českérepub1iky"'
Žádný člen zastupilelstva neodmít1 s1oŽit slib, ani ncsložjl slib s výhradou. Zastupite]é
převzali osvědčení o'zvo1ení člcncnr (členkou) Zastupite]stva městyse Ledeiice vydaué
\4.Bis -;rcm nrcst. Ce.\e Bu.liior ice.
i!L!) Clcnovó zastupiaclstva schváliIi progřam ustavujícího zasedání zastupitelstvá Y tonrto
znění:
l

'

Zahá.jer'rí zasedár'rí

2. ZpIáVa o púběbu a výsledku voleb
3. SloŽení slibu členůZastupiteistva
4. Schválcní prograrnu zascdáni
5- llrčeníověřovatelů zápisu a zapisovatele ($ 95 odst' 1 Zákona o obcích)
6. Vo]ba spo]ečnémandální, volební a návrhové komise
7. vo]ba staŤosty a místostarosty městyse ($ 8'1 odst' 2 písm' m) zákona o obcích)
a) určenípočtu místostalostťt

b) ulčení,které limkce bUdou členovéZastupitelslva \'J'konávat
($ 84 písn. k) zákona o obcích)

j

ako diorihodobč uvolrrěni

c) ur'čenízpůsobrr volby stalosty a lnístosta]'osty
d) volby starosty
e) \'olba místostalosty
8' Proslov nově zvo]eného starosty městyse
9. vo]ba dalšíchč]enfl Rady něstyse (s 84 odst. 2 písm. m) zákorra o obcíclr)
a) určenípočtu č1enůRady něstyse ($ 84 odst. 2 písm' m) zákona o obcich)
b) určenízpůsobu volby člel1ťlRady měslyse
c) volba členťlRady městyse
10' Zřízení Finančního \'ýboru zaslupitelslva něslyse ($ 84 odst. 2 písm' l) zákona o obcícb)
a) určenípočtu členťlfinančníhovýboru
b) volba předscdy Íinančního\^Jiboru
c) volba členůfinančníhovýboru
1 1' Zřizení Kontlolního výboru zastupitelstva městyse (s 84 odst' 2 písn. 1) zákona o obcích)
a) určenípočtu členůkontrolnílro výboru
b) vo]ba předsedy kontrolního výboru
c) volba členťrkontrolrrího výborLr
12' ZříZení osadních výbolů (Š120 odst. 1 zťLkona o obcích)
a) určenípočtu členůosadrrích výbonr
b) rolba plcd.cdů o.adr'rcl' r'1bor'ů
c) volba členůosac1ních výbor'ů

stťana druhá
13. Rozhodnutí o odn]ěnáclr za výkorr funkcí neuvo1nčných člcnůzastupile]slva ( š 72 Zákona
o obcích)
l4. Členstvíměstyse Ledenice v nlístní akčnískupině (MAS) mikrorcgionu SdruŽeni RťrŽe

jnenovfu]í Zástupce městyse LedeDice v MAS mikolcgionu SdruženíRůŽe
15. Diskuse
4d]lLověřovateli Zápisu bylijmenováni: Mgr. Jiři Cub a PharnrDř. Hana DoleŽeloví'
Zapisovatelkou ustavujícího veřejného zasedání bylajmenová|a Jana l'uko\'á4{-1Q Pod1e schválenól'io pÍogl.alnu ustavujícíhozasedáni následovala volba členů
společnémandátní, volební a návrhové kornise. Jejími č]eiy byly Zýo]eni
proi Ing. Jiři Kopáček PlrD' - preds<da. Bi.. Jcros]crc Žrludová a Jar'oslav
K]ečlia - č1er'rové.
!llz) v přestáýce by] této volební konisi piedloŽen návrh kandidátů do volcných funkcc
ve volebnílt't období 20]'l aŽ 2018. Poté předseda nandátové. volebni a návrlrové
korlisc prof. lng. Jiři Kopáčck PbD- scznárni] přítomné s náVrhem kandidátťl
c]o r'o]ených lirnkcí a upozornil člely Zastupite]stva' Že zákon o obcích v žádnéln

Ze svých usla ovení nevylučr|e' aby kandidát na volenou funkci hlasova]
plo sebe"' Nás1edně zahájil volby v pořadol'óln slcdu proeramu
',sátn
jcdnirrr

od bodLr 7) Jo bodu l2
'.
Zastupitelstvem byl podán návrh na zvolení jednoho místostarosty. Tliasovánírn
byi tento ná\'rh schválen. V měslysu Ledenice bude ziízena ftmkce jednoho
místostalosty'
ad 7b) Zastupitclé poclali návr'h na dloúodobétlvo1nění čleua zastripitelstva na flrnkci
starosty' Hlasovánír]] byl tcnto návrl] schválcn. V městysu Leder'rice bude čler'r
Zastupitelstva' zvoleDý do 1'unkce starosty měsryse, dlouhodobě u\'olněn plo
vÝkon 1éto Íirnkce'
clcnové
zastupitelstva hlasovánín sc1rvá1í1i. že volba star'osty a místostaťosty bude
3lLZg)
proveder'ra veřejně (aklamací).
.4LlD Nás]edovala veřcjná l'olba starosty městyse' Navržen by1 jcdcn kandidát' člen
zastupitelstva pan Jiří Beneda. ]IlasovánÍl r'šech člcnůzastllpite]stva byl tcnto
náV1h schvá]en. V městysu Ledenice byl do Íunkce starosty nrěstyse Ledenice
zvolen pan JíříBeneda pro volebni období 20l4 aŽ 2018.
ad 7e) PIo vo1bu jednoho míslostalosty by] č]eny ZasllLpitelslva na\'ržen jeden kandidát,
člen zastupitelstva lng. Michal vazač' Hlaso\,áním
lenlo ná\'Ih
schvá1en' v něstysu Ledenice byl do l'unkce místostaťosly zvo1en Ing' Micha]
Vazač pro volcbt]í období 2014 aŽ 2018.
4!_.]Q Novč zvolcný stalosta městyse Ledenice pan Jiří Beneda se ve svéln ploslo\'ll
k zastupitelťlm a přítonuým občanůmnejpr've předstar'il, poděkoval voličům
za blasy' díky kterýn získal dostatečně silný mandát k tonu' aby se n]ohl ucl]ázet
post stalosty mčstyse'
poděkoval zastupite1ům za důvěru při
jednomyslnén'r zvolení do tóto odpověd1ré funkcc. Nový starosta uvodl' Že .je
Ledenickým patríolem, který v Ledenicícl'r žije od narození. Zmínil se také o svém
profesnín] Životě by1 Zaměstnán v rťlzných fu1rkcích nir Ka1astlálr]ín úiadě

lllzl)

byl

o

také

od r. 1988 dosrrd' Uvedl hlavní cíle, ktelé stojí pied nově Zvolenýn
zastupitelstvem. Zcjnóna pokračovat v realizaci .již připravených proicktů,

vymýŠ]el nové projekty a získívatdotace na.jejich realizaci' Za důleŽiléporazLrj<
zacho\'fu]í óbčanskévybavenosti (pošly' úiadů,s]užeb) a přeje si aby občané
v Ledenicích skutečně rádi ži1i a ne jenon tzv. ,'bydleli"' Konstatoval' že něstys
Ledenice, k1erý po býva]én staroslovi Mgl. Mirosiavu Ft'aňl<ovi přebírá' je
v dobrétn ekonomickéfu s1avu a bývalému starostovi poděkova] za jeho dosavadní
práci.

str'ana tŤctí

4|)

prof. Ing. Jiří Kopáček PhD. pokračoval podle schr'áleného plogIamu \' organizaci
dalšívolby a to volby č]enťlRady mčstysc pod]e š 8'1 odst' 2 písm' m) 7ákona
o obcích (obccní zřízení)'
4|lg)Volebními sllanami byl podán návrh na 5 členůRady městyse. H]asovánín byl
tento návrh schválen' V městysu l,cdcnicc byla uslanovena 5-ti členná Rada.
3d-2bLČlcnové zastupitc]stva hlasoválím sohválili, že volba tií členůRady mčstyse bude
provedena l'eřeině (aklamací)' Členy Rady městysc se automatick)' stává Zvolený
st.lrcsta a místostalosta.
4{!9|Hlasovánín byli za č1eny Rady dále zvo1eni tito navÉeni kanciidáli: Mgr. Jiří Crrk,
Mgr' Vladislav Šesták a lng' JosefHronek'
ad l0) Podle $ 84 odst 2 písrn. I) zákona o obcích piistoupi1i členovó zastupitelstva
k rozhodnutí o zřízení Finančnílro výboru' NávIh na ziizeií byl hlasováním
sch\'álen. v městysu Ledenioe byl ziízerr Finirnční výbor zastupitelst\'a4|!!4) V návrlru bylo obsazení Finančníhovýboru 5-ti člcn)', ztohoto .jeden člen
Finančníhovýboru bude Zastávat fu1 (ci piedscdy. lllasovániln byl schválen 5{i
č1el]11ý Finančnívýbor Zastupitelstva městyse Ledcnicc'
ČlenovéZastLrpitelstva l'úasovánílt't schválili, žc volba předsedy a členůFiiančnílio
výboru bude provedena veiejně (aklamací).

ad l0b) Na obsazcní funkce picdsedy

|'inančníhovýboru byla navfžeÍlč]enka

Zastupitclstva Bc. J oslava Zaludová' lIlasováním byl lrávrh schválen. Piedsedkyní
FinančIrího výboru zasttlpitelstva měStyse Ledeníce byla zvolena Bc' Jaroslava
Ža]udová.
3!L1!Ll) Hlasovánín byli za členy Finančnílroýboru zvoleni tito navrŽení kandidáti:
lng' Hana Bulcšová, Ing. Radka .ljťáčková' Václav Vol'rarčik a Ing. Ivar'ra Pecková.
Před l'rlasovár'rírn zastupitelstva nebyly podány jiné návrhy úa obsazení funkcí
č]enů
Finančnilro
výboru
nlěst) se
Ledenice.
piistoLLpili
11)
Podle
84
2
písnr'
l)
zákona
o
obcích
členové
zastupitelstva
odst
.ad
s
k rozhodnutí
zÍízeníKontro]ního výbor'u' Návrlr na zřízení by1 l asovánin]
schr'álen. V nrěstysu Ledenice byl zřizen Kontťolní výbor zaslupitelstva.
ad 11a) V náÝrhu bylo obsazer Kon|Iolního výboru 3-mi č]eny' z tohoto jederr člen
Kontrolního výboru brLde Zastával Í'unkci předsedy. H1asoýánín byl schválen tií
členný Kontlolní výbor zastupite1stva městyse Ledenice.
clenové zastupitelstva hlasováním sclrvá1i1i' Že volba piedscdy a člcnůKontťo1niho
výboru bude proveder'ra veřeině (aklamací).
ád 11b) Na obsazení l'unkce předsedy Kontrolr'rího výboru byla navržena č]enka
zastupjte]stva Hana Tůrnová' H!asováuím byl nár'rh schválen' Přeclsedkyní
Konlrolního výboru zastupitelstva městyse Ledenice byla zvolena paní Hana
Tůnrová.
4lllglH]asováním byli za členy Kontrolního výboru zvoleni tito navrŽení kandidáti:
PhannDr' Hana DoleŽelová
Jalos]av Tťma' Pied hlasovánim 7astupjtc]stva
nebyly podíny jiné návrhy na obsazení funkcí členůFirrančnílro výboru městyse

o

a

Lcdcnicc.

ad l2) Podle $ ]20 odst. l zákona o obcíoh se
ad

Zastupite]é něstyse Íozhodli
o zřízení osadnícl'r výbor'ů' Hlasor'áním byl návrh přijat. v městysu Ledenice byly
ziizeny čtyii osadni výbory ohrazení, ohrazeníčko'Zaliny a Zborov.
12a) Zastupite]é navrhli' aby osadní výbory byly osazeny těnrito počty členu|
oltazení, ohrazeníčko a Za]iny - pětičlenné'Zborov sedmičlenný' 'fento návlil
byl hlasov.iním členťlzastllpitelstva schválen.

shana čtvfiá

Zastupitc]é hlasovánim schválili, žc voLba předsedy a č]enůKontrolního výbořtl
budc provedcna vcřej ně (aklamaoí)'
ad 12b) Na obsazení lunkcí piedsedťl osadních r'ýborů byli navlŽenj Hana'fůmová,
Ing. Josef Hlonek, Pavel Viktola a Ing. Miclral Vazač.
Přcd hlasovánínr zastupitclstva ncbyly podány jiné návrhy na obsazení
lunkcí předsedťr osadních výborů městyse Ledenice. Hlasovánín'i byl návlh
sc1rválen. Piedsedy osaúríchvýborů zastupitelstl'a městysc I'edenice byli zvoIerri:
předscda osadního výboru ohrazení llana 'l'ťlmo\'á
předseda osadrrího výbor'u ohrazcníčkoIng. Josel'Hronek
předseda osadr'riho výboru Zaliny Pavel Viktora
předseda osadníl'ro výborrr Zborov Ing. Micha1 Vazač
!lL12!) Hlasování byli za členy osadních výbolů Zvoleni tito navr'Žení kandidátil
do osadního výboru olťazení: Jitka Svobodová' JUDr' Jaroslava Langor á.
Pavel Malý' Vilóm Machalouš.
do osadního v.jboru olrťazeliičko: Mgr' llelena Jaloševská. Jan Křešnička DiS',
Jana !uková, Jar'oslav Vacek
do osadního vÝbont Zllinv:
Jiři Viktora. Mir'oslav Prolárrt_
Stanis]av B]áha ml', Jaroslav Klečka st.
do osadního výborLr
Jaroslav Tůma, Václav Vohar'čík,Bohuslav
Klečka' \rác1av Levý, Pave1 Šíma
a Věra Bumbová
o zástupcích osad' l(tcří budou placovat v osadních výbotech rozhodovali vj.bčrern
na anketních ]ístcích občanés trvalým pobycm vjednotlivých osadách městysc
Ledenice.
!lL!3) Staťosta něstyse piedložil č]enůnzastupite]stva návrh na výši odměn pio |yto
fullkce: místostalosta' členovéRady a předsedové výborťl Zastupitelstvo' Č]err
zastupite]stva Ing' Joseflhorrck poda1 protinávlh, s tíI, Že navťhujc zlrÓnu
(lavýšeníodněn) přcdscdťrn výborťr a nístostarostovi' svů.j návrh zdůvodnil tím'
Že výše odtnčn jc stále na stejnó Ílrovni cca od r' 1995 a dornnívá se, že nawŽenc
odměna by určla pokrýt alespoli v)naloŽené nák1ady spojené s výkonem |.mkce'
o obou návrzícl'r zastupite1ó hlasovali' schválen byl druhý náwh lng' Hlonta taktoI
funl(ce místostarosty.. -..'..'.'..'..'..'. odněna 7'50o'- Kč/něsíčně
funtce člena Rady .. .. '.. '. .. '.. .. ..... odměna 1 .000,- Kč/měsíčně
funtce piedsedy výboru zastupitelstva odměna 900.- Kč/měsíčně

Zborov:

!lL!D v

tomto bodu programu Zastupiteié schválili členstvíměst)se Ledenice V Místní
akčnískupinč sdruženi RťlŽe. V této olganizaci MAS SdruženíRůŽe bude městys
Ledenice Zastupovat sta|osta Děstyse p. Jiří Beneda, který byl do této fllnice
zastupitelstvcm navlŽen'

Posledním usnesenín' kteié bylo schvá]eno na tomto ustavujícínr zasedárrí bylo pověření
člcnťrRady městyse' aby do prosincoÝého zasedání Zastllpite]st\'a piipra\'ili návrhy:
,.Problášení o h]avníc]r cílecl] zastupitelstva městyse Ledenice pro volební období 20142018" a ,'Jednací řád Zastupjtclstva městyse Ledenice"

stlane ]]átá

4d-!S) Diskuse:
. Pan Fmntišek Jelínek připomněl Zastupitclstvlt, že .ie třcba také jmenovat Zástupcc

o
.

městyse Ledenice do orgánů Růžo\'a's. (na valnou hromadu, do předslavenstva, a do
dozorčírady) a takó Zástupce do rnjklolegionu sdruŽcní Rťlže.odpověď Mgr. |rfu]l(a:
tito zástupci budou zasttlpitelstven.imenováni na prr'ním řádnÓnl zasedánr r pr'nsinci
1etošníhoroku.
Václav Fencl upozornil, Že je tieba iešit Zá]ežitosl pirrkování autonobilů na Dáměstí
v Leder'ricícl'r r'ra parkovacich nístcch jsou dlouhodobě odložena auta takó např. bcz
SPZ. odpor'ěd' slalosty J' Benedy o řcšcrrí problémové situace s parkovánim aut
poŽádá něstys Ledenice Policii ČR. plotoŽe se.jedná o dopravní přestupky'
Dálc starosta něstyse i někteří č1enovézaslllpitelstva odpovídali na připomínly
nespokdeného občana Stanislava Pckaře: n]alá podpora podrrikate1ůn (v ninulosti

lirrly Firresa' Moslcd)' nczamčstnanost' vcIkó problémy se
získáváním stavebníclr pozemkÍt apod.
odpovědi na r'ýtky: zrrríněné firrly v minulosti přcnlístiljl svó podnikaní jíianr,
z dťtvodu rozšiřování a no\'ou výstavbou svých Íircm přcdcvŠim s ve1kýrni
pozcmkovými nfuoky, ktelé \'té době a v poŽaclovaném rozsahu nemohla obcc
nabidnout. Mimo jiné tŇé plo|o' že nebyla územnínr pláncm schválcna pntmyslová
zóna a r'rebyly vykoupeny sotilconé pozemky v této průmyslové Zóně. Zastupitclé se
také shodli \' názolu' Že by ani v budoucnu neměli Zájem podpolovat v LedenicÍch
podnikate]ské či losti. které by měly špatný vliv na ŽjYotní prostiedí, jako ncpr:. pror oz
na zplacování pneun1alik, dopravní polygoIr apod' Raději by dali předrrost le1rkérnu
průmyslu' ktc{i by Žádným způsobem nezatěŽoval Životnípťostřcdi.
Nezaměstnanost je v Í-cdenicíc]rvelice nízká 3 _ 1%, coŽ je naoplů pro obec přízllivó.
Bo1ružel v Ledenicíoh jc rr'rinin]um obecních pozemků. které jsou úZemnín plánenl
určeny k b),tové zástavbě' převáŽně se jedná o pozemky soukromé, o nich nernůžc
obec ťozhodo\'at a \'ýkup tčchto pozenků, včetně investic clo jejich zasít'ováoí. je
velice prcblemltická zálcžitost.
lng' Pavel Po]áček za farnost Ledenice poděkoval měst1'su Ledenice za dosavadní
ciobrou spolupr'áci a popiá] no\'ému zastupitelst\u hodně zdaru a nadá]e doblé vztahy
s místni farností'
odeš]y zLedenic

.
.

stalosta n]ěs|yse ukončil usta\ující veiejné zasedání zastllpitelstva
přitomným Za účast'

ověřol'atcl zápisu

:

ověřovatel zápisu

:

Mgr. Jiří Cukr

Phar'rlDr' Hana DoleŽelová

a

podčkol'al všern

ťtr/,^
!'r,-t"e,z

/zc,-o
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USNESENI

z Ustavrrjícíl'ro veŤejného zasedání Zastupjtelstva měStyse Ledenice
konanélro dne 5'listopadu 20J 4
hlasování Dťo/Droti/zdržel se/celkern

čislo usnesení
IJsnescní č. 1

15/0/0/15

Zastupitelstvo lněstyse Ledenice \'za]o na vědomí zprávu o průbělru a výsledkll \'o]eb
do Zastupjtclstva n]čstysc a o platnosti volby r'šech č]enůzaslllpilelslva něs1yse Leclenice
zvolených v kotlunálrrích volbáclr dne l0' a J 1. října 2014 ve s]oŽení (abecední poiadí) :
Jiří Benecla' Mgr. Jiří Cukr' PharmDr' Hana Doleželová. MgI. Milos1av Fralrčk' Jiií l]intcrhó17,
Ing. Josef Hrorrek, Jaroslav Klečltzr. prof' Ing' Jiří Kopáček PhD., N4gr. Vlldislor Šesták'
Jaloslav Tůma, Hana TťLnrová' Irrg. Ivlichal vazač' Ing. Jalos]av Vlášek, Václav Voharčik
(příloha zápisu č. 6)
a Bc.Jaroslava Žaludová.
l]sncsení č.2
l5/0/0/15
Zastupitelstvo městyse schválilo plogram ustavLljícího veiej ' zasedání zastupitclstva mčstyse.
IJsnescní č.3
l5/0/0n5
Zastupitelstvo městyse Ledenice určilo o\'ěřovate]i zápisLt N'lgr' Jiiího Cuka a Pham]DI. Hanu
Do1eže1or'orr'

Zastupitelstvo Wčilo Zapisovatelkou ustavujícíhoZasedání Zastupite]stva paní Janu Fukovou.

UsDcscní č.4
15/0/0/15
Zastupitelstvo městyse Ledenicc zvolilo spolcčnou mandátní. r'o]ební a nár'rlrovou komisi
ve sloŽení:

piedseda
'

- prof.

Ing. Jiří Kopáček, PhD', ČL<noréBc.

Jcroshrc Ž.LtlJo\ilop' Jalos]av Klečka'

Usneseni č' 5
rs/0/0/1s
Zastupitclstvo měst-vse Ledenice, r' souladu s Š8'l odst. 2, písm' m) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, schválilo zvoleni j etllloho místostalosty n]ěstyse l,edenice.
Usncsení č. 6
l5/0/0n 5
Zastupitelstvo mčstysc Ledenice' v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zrikona č. 128/2000 Sb'
o oboích, schválilo, Že pro Úkon fulkce starosty městyse Ledenice bude člen zastupite1stva
městyse Le.]enice zvolený do tóto fllnkce ve volebnírn období 2014 - 2018 dlolůodobě
uvo1něn'

Usncsení č. 7
lsl0/0/r s
Zastupitelstvo městyse l,edenice, vsouladu s $ 84 odst' 2' písln. m) zákona č' 128/2000 sb'
o obcích' zvolilo do ful1kce starosty městysc Lcdcnicc pro volebrrí období 20],l až 20l8 člcna
zastupito1stva městyse Ledenice pana Jiřího BelredLl'
IIsn€sení č.8
14t0nn5
Zastupitelstvo městysc l-cdcnicc, v souladu s s 84 odst' 2, píSm' m) zákona č' 128/2000 Sb.
o obcích, zvtl]i]o dofunkcerrlístostarostynlčstyscI'cdcnioeprovoIebníobdobí2014-20]8člcna
zastllpite]stva městyse Lederrice Ing. Michala Vazačc.

[]sncscní č.9
15/0/0n 5
Zastupitelstvo městyse Ledenice, r'sou]adu s $ 84 odst' 2 písm. m) zá]<ona o obcich' stanovi]o
počet členůRady městyse Ledenice - celkem pět č]enůpr'o volební období 201'1 - 2018'

číslousnesení

Illasování pťo/proti/zdúel se/cclkcnr

l]sncsení č. l {)
Zastupite]stvo ]nčstyse Lederrice v souladu s $ 8'1 odst- 2 písm' m) zákona o obcíclr, zvolilo
'
Radu mčstyse Ledenice v počtu pě1i č]()nů:
]iří Reneda
staťosta městyse a člen Rady městysc
Ing' Michal Vazač nístoslarosta něstyse a č1en Rady něstyse
l5/0/0/15
Mgr' Jiři Cukr
- člen Rady městyse
15/0/0/15
Mgr' Vladislav Šesták - člen Rady městysc
14t0lt/15
Ing. JosefHronek č]eíRady mčstyse
15/0/0/15
t]snescní č. l'l
Zastupitelstvo n]ěstysc Ledenice, v soLlladu s s 8't odst. 2 písm. 1) Zákona o obcích' zřidilo
|inančnívýboť zastupitelst\'a městyse Ledenice'
15/0/0/t 5
Usnesení č. 12
Zastupitelst\'o městyse Ledenice' v souladu s $ 119 ods|. 1 Ziíkona o obcích stano\'ilo poče|
pěti členůFinančního výboťu zastupitelstva mčstvse Ledenice.
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15/0l0/l5
Usnesoní č.
písm'
zákona
o
obcích,
zvolilo
l)
Zastupitelstvo něstyse l-edenice' v souladu S s 84 odst. 2
do |.rnkce předscdy F inančnil'ro výboru Bc' Jcr.'slar u Žaludor ou' clenl(u Z3stupite]s1va
lněstyse Ledenice.
lJsn€sení ě. l4
Zastupitelstvo městyse Ledenice, v souladu s $ 84 odst' 2 písrn' l) zákona o obcich, zvolilo
do l'lnkce č]ena ].inančního vÝboru:
'Ing. Hanu Burešo\'otl
15t0t0/15
15/0/0/15
Ing. Radku Jiláčkovou
15/0/0/15
václava Voharčíka
l5/0/0/15
lng. Ivanu Peckovou
15/0/0/15
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo něstyse Ledenice, v souladu s s 84 odst. 2 píslll. l) zákona o obcích, Zřídilo
Kontro]ní výbor Zastupitelstva městyse Ledenice.
15/0/0i15
Usnescni č. 16
Zastupitelstvo městyse Ledenice, v soLriadu s s 119 odst. ] zákona o obcích, stanovilo počet tří
členůKontrolního výboru Zastupitelstva městyse Lcderrice.

l5/0/0/15
Ilsnesení č. l7
Zastupite]stvo městyse Ledenice, v sou1adu s $ 84 odst' 2 písm. l) zákona o obcích. Zvolilo do
funkce předsedy Korrtrolního výboru paní Hanu Tůnovou, ó]enku zastupitelstva ]nčstyse Ledenice.

hl*sování pro/proti/zdrž€l s€/celkem

čís|oÚsncscní

UsncscnÍ č. 18
Zaslupilelstvo něstyse Ledenice' v souladu s s 84 odst. 2 písm. ]) zákona o obcíclr, zvolilo
do ftu']kce člena Kontlolního výboru|
15/0/0/15
PharmDr'' I ]anu Doleže]ovou
15/0/0/15

Usnesení č. 19

15/0/0/15

Zastupitelstvo čstysc Lcclcnice, v souladu s s
osadní výbory zastupitclstva

měst-\Ise

zřídilo čtyři
Zaliny
a Zborov'
azetíčko,

120 odst. 1) zákona o obcích,

Ledenice: ohrazerrí' o1T

15/0/0/15
Usneseni č.20
Zastllpitelstvo městyse Ledenice' v souladrr s $ 120 odst. l)' určilo počet členťrosadních
Výborů zastupite1stýaměstyse Ledenice takto:
ohrazení, otúazeníčkoa Zaliny - osadni výbory pětičlenné
Zborov - osadní výbor sedrr]ičlerrný

Usncscní č.21
Zastupitelstvo městyse Ledenice' v souladu s $ 84 odst' 2, písm. 1) zákona o obcích' zvolilo
do funkce pŤedsedy osadnícl't v1iborťl:
přcdscda osadního výboru ohrazení
15/0/0/15
Hana
předscda osadního výborrr o|uazeníčko
l1/0/t 115
lng' Joscfl
předseda osadního výboru Zaliny
l5/0lvl s
Pavel Viktora
15/0/0n 5
Ing' Michal Vazač piedseda osaúlíhovýboru Zbot'ov

l'ůIová
honck

t5/0/0n 5
Usnescní č. 22
pism.
Zastupitelstvo městyse Ledenice' v souladu s $ 84 odst' 2'
1) zákona o obcích, zvoIilo
do l'unl<ce člena osadního r'ýboru:
o1Ťazení:
15/0/0/15
Jitka Svobodová, JUDI' Jaros1ava Langová' Pavel Malý. Vilónl
ohr'azeničko:
Mgr. Helena Jaloševská, Jan Křešnička, DjS-, Jana Fuková' Jaroslav
15/0/0/15
Zaliny
Jiií Viktora, Miroslav Profant, Stanislav Bláha ml., JaŤoslav Klečka
15/0/0/15
Zborov:
Jaroslav 'l'ůnra' Václav Vol'iar'čík' tsolruslar KleČka m]' Vac lal [,er } , Par .l Šrn'ra, l5/0/0ll5
'
Včra Bumbová'

Machalollš
Vacek

st'

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo něstyse Ledenice, v souladu s $ 84 odst' 2. písm. n) a u) stanovilo pro volební
2018 výši nčsíčních
obdobi 20]
odrněn ncuvolnčným členůmzastupite]st\'a městyse
Ledenice ; místostalostovi, členůmRady městyse a předsedům výborťL zaslupitelslva městyse
dle přílohy zápisu' s platností od 1'l2'201'1.
8t7/0/15
Zastupitelstvo městyse Lederrice sclrválilo, že členu Zastupitelstva' ktery zastává současlrévlce
frrnkcí, bude poskynuta odněna až do výše souhrnu odmčrr zaicdnotlivé funkce. 15/0/0l5

4

hlasor'ání pro/pro1i/zdťžcl sc/ccll(cm

číslousnesení

LIsnescní č.2'l
Zastupítelstvo n]čstyse l-edenjce sc1rválilo pr'o l'olcbni období20l4 - 2018 členstvíměstyse
l,cdcnicc v Místni akčnískupině (MAS) SdruženíRťrže'
15/0/015
pana
mčst'vsc,jako
Zaslupitelstvo měs1yse Ledenice 'imelro\'ak)
Jiiího Benedu stalostu
svého
11/0/1/ls
Záslupce \' MAS SdruŽení Růže.
15/0/015
Usnesení č.25
ZastLlpitelstvo niěstyse ukládá Radě městyse vyplacovat:
. návrh Plohlášení o h1avnícb cí]ech Zastupitelstva městyse t-cdenice \'e volebním
období 2014 20l8
. návrh novélro Jednacího řádu Zas|Llpilelst\'a městyse Ledenice
'I'crlnin do prosincovóho 7ascdání Zastupitc1stva mčst'vse'

ověřovatel Zápisu

:

Mgr' Jiří Cukr'

.. '.

'.. '. ' '. ' '. '!

ověiovatel ZápisLl : l'ha]'mD[. HaDa Dol ezetora'..

1. lnfornace

2.
3.
4.

Ledenice

7.

8'

9'

/:?. ?!l!.-:L '...

o konání Llsta\'Lljícího Veřejného zasec]ání nor'ě zr'o]eného
zveiejněná na úřední deskce měs1yse Ledenice'

'

Zaslupilelslva měst}se

Prczcnčni listirra
Podpisová listina o složcníslibu č|cna Zastupitelstva tllčst)'sc [,c.Lcnico
Protokol o převzetí oSvěclčeni o zvolljni člcncm Zastllpitelstva nlěstyse Ledenice

5 / tt.tm o hl.r.n\;n'

ó.

'(

I'i.lrJrr',.\\

Zpráva o průběhu a výs]edku voleb do Zastupitc]sh'a lIěst'\'se konarrýclr r'e dnech
10' a ll .ři|na 20l4
Zázr1arl o prťrběhu a z!'olcní do funkci starcst}'. ]nístostarosty. čIen[r Rady' Finančního
výboru' Kontťolního výbolu a osadních výbonl podcpsaný spolcčnou nandátní' volcbt'ti
a naivrhovou komisí.
Záznam o \'ýsledcích h]asoVání občanůvjednollivých osadách něstyse na obsazení
funkce členťtv osadrríclr r'ýbor'ech měst),se Lederrice.

Návrh odměn místostarostovi

,

ě]enům Rady městyse

a předsedům v]iborů

