Zitpis

z l. r'eŤejnóho zasedání Zastrrpitelsrl'a rlčst1'se Ledenicc
konaného dne 11.I2.L014
PřitoNno : l4 č]cl]ůZtslutpitclstva cllc prezcrrčnílistir'r1
Plogra!u:
I' ZahájcDi a sch\'áleni p|oglanlu Zi]scdíní
2' Jn]ono\,áníol'ěřol'atclťlZápisLl
j' Kolrlrola Plnění us[escní Zasttlpitelst\'a nlčst]se 7c (ll]e 5-ll.f0l-l
;l' Zplá\,a starost\' o jedlríníRad}' městt'sc Ledenice z. dnČ l9' l ]' a l0.l]'20l-l
5. lcdnllcí r'áCl ZilslllpitclstVa nlčsl),sc I-edeDicc
ó. l)lol]liíšcllio111a\'lricl] ciIcclr ZirslLlpilelst\'tt lněsl]'s! pťo \ol.t]nioLrdobi ]0l.+-20ls
7. \4isrrí pr'ogr'anr obnol'r'rerr]<or'a pr'o volcbní obdobi ]0l-l ]0lti
3' Nár, r cen vorlrrého a stoč!óho pr'o rok 20l5
9. slallo\'el]i n)islúiho pop1atku 7l korlurllrlní ,ldpad 1rro r'ok 20J 5
10. l{ozpočlo\'ý \ýhlcd d() loku 20l7
1l. Vyh1ášcní rozpočtol'éhopr'or'izór'ia na rok 20l5
l2' Rozpočtová zn1ě[a č.9/2014
].]. Nil\ r]] 7mčl]} \ l1i1řní sllrěťnicc nlěst\'sc Ledenice cr postupLr zadár'árrí r cie'jrlých zakl'lck
]"+- ZLipis z l--inllnčního \'íboru zc dnc l0.l2.]ol4
I5- Zípis z l(ottllolního rýborLr zec|rrc l-J0'20l4
l6' Jnrcno\'áDí Zistupcťl 1r1ěstyse I'edcnice do i'unkci v n']il(Iolegjonu sdlllŽcni llůŽc
a rc společtrosti a.s' RriŽov
l7- Jnlcnor'árrí oddávajicich za Uiad rnčst}'se Ledcnice při sr atebnich obřadcch
18. .llnťnoviiní Zástupcťl nčstyse při slirvIrcrstnich piílcŽittlstech - !itiiní občúl]tťl
19 v]řazeni m{ielku z in1'enlar'izace něst),sc Lec]enice r iá\'rh na odprodej os. allt(nr]otilLl
Škoda Fclicia PIc-L;l,
20. P|oclcj rruvniho traL(torlr t)p
112,'10
^C ul 5'kr ětna. Leclcttice
] 1 Nivrh Zijsta\ o\ aci sl(lclie \ čiisli
]]' Žiiclost sou k r'orrrého r lastrríkir prrzernkLr o p rocllcr Lúonír'odorrlclního řaclu i ul' 5 ' k \ čÍlll
2_i. Výrrlčnízpráva ZŠ.ZUŠa ]VlŠI-cdetlice 7a ško]ni ťok20]]/20l.l
24. Ž1Ldost T.l Slavoj Lcdctlice o tnirnořádný íjnu]čnipříspčvcl( Z lozpočltl nl!'sl] sť
25. Žrklost soÍibalior'óho odclilu Žraloci Ledcnice o doijnanco\'áni stalb) - 7ii7cnri pÍo lo1ll.il]]
26' Ntaictkoprávní zÍlcžitosti:
a) Žádost Zb'\ňka slachil o plodej části pozen]ku pnťc.č'jq l015 l' lr'ú' Lcd.niec
b)Žádost Petť]'Bláhové a Pn\lil.Stoklasy o pťodei pozcmků v k'il' ZboIo\'
palc'č. st' 1o-l o \!lnčřc _:l7 rrr'a l0l l/l8 z I)K l0I l o vlnlčřc 1.i5 nt.17:r.1,
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.ltliJr-rst l\l:rreell [.crrdure o p|oJcj porcnrLu \ k.u.,/Dolov
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Zascdárri zaháiil starosta lnčstlsc Jiří Bcrreda. Člcrr,.rr é zasltlPitťlsl\a sch\.ílili
.jcc1nlrrri o dalšíbod I.1) Zápis z lril]ilnČního\'ýb()ťu Z\].

doplnčrrínirr,rŽeného progr'anr
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5.l 1'20 ]4 pÍo\'cdl lnis1ost.ťosta Ing.N'lic]']aI vazač'
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čiDuosli l{ad}' mčs1)'sť.klelá
S1aťos1a r11ěslysc illlb]'nloval člen}' Zastupitclsl\'a
rozhodnrrtich r'ad1'a
nc'ir]ůležitčjších
o
7ascdaLa \e dncch 19'11.20l'1 a10'12'20l'1

-

o dir]šich alirujhrícll zitleŽiloslech nlěsLyse.

lacla nlěsl!'sa na svérrr zirscdání ustalovila re]kam 5 kor)riSr .jako svÚ poradní olgin)'
a jrlenova1a předsedy a člen\'do rčchto kolnisí
sokolo r'u1' p ro j ednolázor'é tkcc' zl'ýŠilozákladní
'/ sc]'rvá]i]a nové znění snrlo1l\Y o rrájrnu poÝil'lnost
plo pořadate]e zajistit poŽální pr'cr'clrci
ce u níjcmrléhoit stllnor'i]a sn]luvni
a pnni porloc
"/ schr'álila rrávr'h'_v projel(tťl |ro doLirčni Žá.losli Z Plo8ramu Lo7\'oje venkova 1lr'o r" 2()15:
_ oprava misL]]í kon]Llnikace v k'ir' lbor'or,
- oplave \r]itinich a vněiších onitck kaP]e v Zalillech
plosiřeclnictvi \{As SdluŽcni I{ůŽe ] dva proieL(t) na úpla\ t' \,eřciných pťostranst\ i
_ v l-eclenicich ,,Ll Jám}'' a "Pocl r)'bnikern Lazna"
\'Ýčepo a birru r'sokolor'nč od 1.1.101i - pana loseia
'/ schvá]i]e novél]o pro\ozovatclcpr'or,ozor'atclská
sn]ou\'a
staňlia' s ninrŽ bude sepsána
pachtovl1i sllllor]1'_\'na rybnik I-aznlL s !]ístni ol'ganizací (esliého
rrzavření
sc]rr'álila
'/
r')'bářslié1ro sr'azu l-erlelrice. na dobu ur'čitclu 20 let a stalro\'ila \'ýši ájcluného. ktcré se
bLlde vŽCl'v po 5-ti leLech na\ )'šo\ at'
Pl'estavbu \'íceúče]o\'óhosálu v bLl.]o\'č Mll1ijřské školy na de]ší třidu MŠdokončiIa rl]e
projcl<tu 1it'nra Dar,icla l3oror'k1 z Lcdcnic. s tírr že ]9' l2'2014 brrr]c dí]o picdáno sLarosto\ i
mčst!'sc'

'Z

ZastllPile1ů]n b1'l před zasedániIn zaslán 11á\rh norélro jcclnacílro řádu zaslupitclstr'a
nčst_r'sc Lecleuicc. s tí]nto ná\'ťhaln \')sLo\i]i Zasrupi1elé soulllas a rrabivá ličinnosri d]lcnl
schvillerri. N,lr'ý .]cdnaci Ťád rrprar'uje r jedn,lt1ir!clr Článcich pravomoci ZastrTitcl5Lvx.
'lillrto noÝ]ill1
připr'aVLr zascdár'rí. pr'úběh zascclárli. \:šeobccná a Zá\člečl1lrustilnovc]lí'
iednací řá.lcm se ZlušlLie dosa\ adDí jednaci řád zaslupite]sl\ a obce zc dne 15.1 ] ]()()0'
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cilech Zastllpite]sl\a mčst'Yse Ledcnicc pr'o l'oLcbni
Č]enor'é
zasttlpite1str'a se do]rodlj na jeilrlot1irýclr
obdobj 201.1-20llJ probihalir diskuse.
ťlpra\'1tch textu plohlášetlí a po tčchto zn1ěnách by]o schláleno.
rrálr_ltu .,Prolrlášclrí o hla\'nícb

4!-]] ll1stni plograrl obnov\ vcnko\'a pl(r \'olgbní ohdobi201'l 2018 b'v] v]t\oien n sch\'lilťll
Zirslupiiclsr\'cm přerleršíttt za Účelelll noŽtlosti poc]íníŽadosti o dolilcc z l)o\i 'Iihočcsl(ého
liÍa]c. N4čst}s Lec]enicc má připrcr'err)'Žádosti o c1va plo]ekly jednii sc o neirrr'estični akce
opravl obecnílro nlajctliu. kter'é by sc rlěl1 re.l]izo\'at v I. 2015.

K pr'ojednárri cen vodnélro a stočnéboplo rok 2015 b'vl na zasedání Z'as lllpite lst\ ll
pň'ún Ing.'Stanis]a\' Váia vcclouci útvar'u p1ánov/ní a contrcllingLi firln} L'E\ Ali .1 \'.
kteú je splávccnl vodr.lhospodářského rlrajetliu měst}'sc I-cdenicc' Jng' Vária por1al
Zaslllpitelůrn inlornlace o ploblcmatice tr,oťbJ'ccn r'odnóho a stočnéhovšiŇírrr pohlcdu'
Zdťlr:rzni], Žc tcn. kdo skutečnčrozhodLrje o r1si ten roL1ncho J \toc]leho a o inr'est]cich Jo
('crlk LurrhIc drorrs]oŽkol'é cen}
\ o.lobo spodářsl(ého rrrr!etku jc r'Žc11'.jc1ro t lastnrk' Firn.r
tak. Žc cena \'odllého pÍo r'oli 201j v l-cdcniciclr, spolcčně s městem Bololany. ZůSlalre na
ťtrol'ni roku 201:l' I)ojde k ňí lé]ILl rravýšeni pouzc cen)'stočnóho o 0'6l Kč'h3 + DP]]'
K neprllnómu nárůstLl dojde takó u cell}' stoČnóho Za odpac1ní vocl'v zjiných zdrojů (srážkor'é
\'od""_. stu.lny) o 0.63 Kč/lnj r DPH.
lng. Váňa sdělil. Že sc vclice obtíŽně vý\'o.j ce]r odhaduie. protože ccrru krorně.jinóhil
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ovlivňrrie r'rapi' schválcná ccna Za čeq]áni podzernrrícli vocl. klel'ii se má \'budotlcnu na\'ýšit'

bllde moŽné udržet stál'ající ccn1' r'odnólro a stočllého i \' příštíchlctcch'
pokud se skokově rrebudou mčrrit ceny cnctgií a nájenného. Je tie]ra v'Ytvářet plán jnveslic
Zarlěřený n.r obnovu vodohospodářskóho nra.jetkrr a v}ivářet plo to llúančnizdloje.
lng' Josef llror'rek člen zastrpitelslva požadoval \'ysvčllcni nárťlstl'l sbčného.kdyŽ se do
tvolby ccn mělo plonítnout sniženi ceny clcktrické enelgic tudíŽ Íinančníúspoťa.odpo\'ěd'
Ing' Váni výše cen vodr'rélro a stočnóho závisí vŽd-Y na ňístních podmínJ<ách cen}'
ovlir'ňuie úror'etl tcchnologie a náklady na tecblologii vodohospodářského majctku v danó
'l'o co 1irn]a ušctřína el' enctgii
loka]ité a sallozřejnlě také ob.jcm plátcl:l vodného a stočiého.
počitá proinvesto\'at do nákladů na obnovu malelíálu ( rrapř. výrněna šoupat). na náklad1'
ha\'1lrií vodohospodářského majetku a také ple\'entivni výněrry. ktcré piedcitázi náliladnýnr
oplavárn' Č1cn zastrrpitelsLr'a llrg. l{opáček navlhu.je vyŽáclat si oc1 lir'my Čt V'lK soupis
linar1čnich nákladů_ lilelé byly plokazalelně vynaloŽerry vr.2014 rra oprav}' a obÚo\'u
\'odohospodářs](ého majet]iu trlěStyse Ledenicc.

Ibdle Ing.

váli

4!]2) t]četníměst)'se scstavila kalkLl1aci ccny za konunálni oclpad pr'o rok 2015. Na základě
sklÍečnýchvýdajil městyse Ledenicc z předclrozího roku na sběr a svoz lctřiděného
komunálniho odpadLr čirrily nákIacl]' r'přepočtu na.icdnoho občana '{]7,89 Kč/rok' Znanerrí
to tecly. Že rozdí1 nczi schvá]enou sazbou popla&u 370,- Kč a sklltcČnými ná]dadl' na

jednoho občana doílnancuie městys Ledcnice ze s!'ého lo7počtu.
Pří]olrou oZV č. 1/2014 je sclrr,álení sazb}' místního poplatkll za konrulální odpad plo rok
20l5 ve výši ]70"- l(č'/1'YZickou osobu Za kalenc]ářní r'ok'
ZastrLpiLe1é takó přijali a sc]rr,álili us]]cscní o sazbě poplatku za kon]unální ocfad plo
p]'iivnické osob)' a fyzické osoby podnikatcle pro rok 20l5 podle objenu sběrných nádob'
Tyto sazb'l' zůstávaj í lo\'[ěŽ na ste.jné úrovni.jako r'předchozím roce'

Rozpočtový výhlcd o r'ýr'oji ilnancí něs+se Ledenice do r. 2017 sestal'ila účetrrí
ěslyse. Jedná sc o odhad přljmů a výdajil. VÝ\'oi rozpočtu tllěst}'se \'brrdoucnu ovli\Dí
napřik1ad Íinančrríproslředky ZískanéZ clotací'

4Ll]0)

sb' o lozpočto\'ýc]] pravi(]lech a ziikona č- ]50r]000 sb. o
rozpočtol'ých plavid]ecil Íize]nníchrozpočtu ve aěni pozdějších piedpisů pr'ojedrraLi a
schllrlili zastrrpilelé r'ozpočtovéprovizórirrni městyse l-edenice pro lok 20l5. jehoŽ platnost
skorrčíschr,álenín no\'óho rozpočtu na lok 2015 na c1alšínrveiejnéln zasedalni Zaslllpitclstva.
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Poclle zákona č. 21812000

llll2Lzastupite lé sch\'áli]i lozpočtovou změnu č. 9/2014 za obdobi srpell

aŽ

pr'osincc 2014' Zastllpitelé za toto obdobi scl'rl'/rlili rozpočtová opaliení dosahL!icl výše n.d
jcdcn nljl- I(č, trvederlé pod čísl'vI21 až124' Zněny rozpočtu.jsou l1rr stlaně příjnťl i výdajťl
viz' přiloŽený soLrpis'
sorrladu s plal ýlt'l znčnínzáltona č. 137/2006 Sb'. o r'eiejných zakázkách byla
upm\'ena a sestavena nová vnitřní sněmice městysc [.cdenice o postltpu zadávání r'eřejnýcb
zaltlrzek. Tato sněmice nabývá účinnosti dnen schr'álerrí a zá'ovcň rušíp1atúost vnitřní
sDlěI ce o postLlpu 7adávár'rí r'eřejných zakázek vydané Zastupitelstvcm l9'9'2012'
Nová smčrnicc je přílohou lohoto zápisrr.
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Zápis Ze schťlze l"i]lančníhovýboru zastupitclstva, kLer'á se konala rjne l0'l2.20l4
pr'cdn..sla předsedk1;nč výhoru Bc' Jaroslava Žalrrdová' Progr'an schirze byi niisledujici;
- čjnnost j']nančniho výbolu
- inlonlace o přípravě lozpočtu na rok 20]5
- plnčnj rozpočtll něslyse Lcdcnice k 30.11.2014

ad

tld l5) ZpIávLl Kol]tťolllího výbortl Ze Zasedání kolraného dnc 1'10.20]4 přťClncs1a
nDl' ]Iana Do]eŽe]ová' |řednlčtcn zasedárrí byly tr'to

Zastupilelťlnl člerrka vj'$gg Pha
kontro l\

l

-kontrolanep]něnýchusncseníťadyaZastupitelstvakdafuposledníkontlolY]1.2.201'1
- kontrola plnění Llsnesen í Rady 11iéslyse Ze období od 5.3.2014 do i 7.9'20 I 4
- kontrola p]nění usDesení Zastupitelslva městysc od 19.2'2014 da 1'/ '9 '20l4
- veiejnosprávnÍ kontrola čerpárríÍinančrríclrpr'ostiedkťr 7 r'ozpočlu něslyse poskytnut}ich
v roce 2014. kteIé byly ke dni kontroly přijemci vyúčlován].
ojednotlir'ých neplr'rěných usnesenich se vcdla mezi ZaslLlpileIi diskrrsc' Mimo jiné se
opakovanč řeši1a oLiíZka ustanoveni spr'ávce budovy sokolovDy. k němuŽ 7atiln nedoš]o.
lastllpilelé jsotl si vědomi k oto. Žc v budo\'ě sokolo\'l]v ne.jsou s1anovena pravidla pio
dodÉovii í čistoty a pořádku, clohlcd nad zaŤízenim a cvičebnílt]q/bavením sokolovny
a takó plavidla pro hospodárné r'rakládání s elergiemi a zcjnlóna spotřeboll vody. Sprá\'ce
soliolovrr1' by nad clodržovál'iín výŠeuvcdcnýcl] pmvidel měI rnít dohled a zodpo\ědnost'
NedořeŠenorr otázkou zůStává zajjšténífinančnich prostředků pro víkon tÓto funkce'
!1L!.]5) Stalosla něst)'se sezn:imil člcny Zaslupitelstva s.jnrenltýmí ná\'IhJ, zástupců něstyse

Ledenice na obsazeuí Íirnkce r'nrikr'olegionu Sclr.rrŽení Růžea ve l'ul*cích spolcčnosti RťLŽov
a's' Hli]sování probéhlo o každó nirvr'Žerré osobě Z\'1ríši'Nár,r.h1'b1'1y beze znrěrl schvá]cnv
viz. zlění usnescni ó. 39.

odh1asovali, že ocldávajicíni pii svatcbnich
obřadcch na územi městyse Ledcnice budou staťosta pan Jiří Bencda a nísloslalosta Inq'
Mic]ral Vazač.

!1LLz) Č]enovézastupitelstva sc shod]i a

3c-!!) Při slavnoslnim

obřadu ,.\rítání občánkťť'budou v'vslupo\'a1 .jako zástupci n'rěsqsc
Lcdelice člerrkl- zaslupitelstva Rc' Jaros]a\a Žl]LLr]or l c Pha'rnDr'' Hcn.1 Dol.-Žc1ová'

.

ad l9) In\'eila začnínrikonriserni byl seslaven návrh na Wřazení majetku nrěstysc I-edcttice:
- dlouhodobý hmotný najetek nad 40 ti' Kč
- drobuý dlouhodobý majetek od 3 do 40 tis. Kč
_ clr'obný l]molný najetek do 3 tis. Kč
Se7nam je pří1ohou tohoto zápisu a u\'eclcný majetek L]vl vJ'iazen usncscnini č' 42.
Dálc byl rrsnescnínr č. 43 schvále[ odprociej osobrrího autoniobi]u Škoda].eliciu l'iok_Lrp
s u\'eřcjněnín Zámčru prodeje na ťrřední descc ťlřadu'

ad 20) Zastupite]é schl'álili pr.odcj 7abadního t.avního traktoru Žadateli panu Víclavu
Pa\']íkovi za cenu. která odpovíclá cclkovému technickómu slavu na zík1adě odbornóho

posoLlzení od fil]ny Aglozct.

ad 21) Zastavovací studii

',5'května.

l,cdenice" pro 4 rodinné clomy zpfacoval pan Pctl

Kr-á1ík. Ledcnice' Předkládaná sttldic řcší návťh loznístěníRD na pozcncích soukromých
\,]astniků parc. č' 381/], ]85/:l a 385/5 vk. ťl' Leder'ricc, v loka]itě určenou plahýnr úzcnlnínt
plúrlcn] pt'o stavby k bydlení. Konlise výstavby a územníhoplánovárí vysloviIa s pieclloŽenou

zaslavovací sludíísouh]as a tuto studii doporučuje k dalšínu jcdnání ohledl1ě stano\'ení
podmínek týkajicích se budoucí]ro ílnancovárrí inŽenÝrských sítí,oprav a 7pemění příiezclové
cestv. zirnní údržbv.bu<]ování chodníkůapod.

1!!!2 Ž1 ost pana Pclťa K]'á]ília 7c dne 10']0.20l4 o plodlouŽcní veřeinélro vodo\'od)]ího
řadu vulici s.k\ětlla v Ledcl]icich. včctně \'}'jádiení li }' CEVAK k IaPoicI]í budouci
novosla\,b}' l{D na pozelnku palc- č. j8]/] v k'ú' Ledcnice, Zastupitelé
í'inanco\'áni této stavby z 1'ozpočLu nlčstvse Lcdcnice'

pldednili. ale 7allrílli

lákladní Škol)_ základni ulirělecké ško]} a malel'skó škol]
I'cderrice přcdnesl čl.l] 7astllpitclstva N'lgl' Vlaclisla\ Šqsták' kleÚ zastá\'á l!nkci zi'lstupcc
řcdite]e ZŠ.ZUŠa MŠLedcnicc' Zprár'a. klerájc piilohotl tohoto zápisu obslrl]uje: z1LklLrclnl
ťlc1i{e a chalalitetistiku součásti škol}'. stalistické ukazalele škoIrrilro loku 20]3/2014. učební
plán1'' údaje o praco\]1icich' plťlbčhŠkolníhoroku. iuspckčnía kontÍo]ni činnost. soulěŽc.
ol1'nlpiád1'a nralé Školni projckt1 r1o ktcrýclr se Žaici.Zapoiili. další\'ZdčIá\auípracornikLi.
ťld.Úe o hospodriení Šlrolyr'r' 20l3 a spolutptácc s Uhdeln lnčst}'se ],cdenjce i U\tiLLninli
:td 23) ln1bulnc.- z \'ýt'očnízpr'/rr 1

sloŽkami v obci.

2J) lastr'lpi|e1sr\o pt'ojcdnalo a schválilo Žádost TJ Slavoj Ledcnice o nrinrořádnj 1ininční
piispč\'ck ve \'ÝŠi 60 lis' Kč rra úlrr'adu nákladťl na opmvll vr'rlejbalových e tenisových kunLi
\'c sponovnilĎ areiílu v I-cdenicich. na krelý čclpa]i dotaci Z JihoČeskcho klájc \,c výši 20() tis.
Kč_ Celko\'é nriklad} lla plojckt činil j2]. l.ll.-Kč'
Ziirovcl'l zastlipitclé sclrr'álil uzavření snrluv o posky!]1llti n1inořáCInýcl] finančnich příspčl ku
Z lozpočlu nlčst}'se Ledcnice v r. 20l:l - viz' usncseni Č' .l9.
Il(|

25i RNDr. Hana KoÉáko\,á CSc'. prczidentkd llubu Žruloci I ctlenicc přcclloŽila
zaslupitelstul písei1nou Žádost o tlnanČli podpolu na dostavbu ll' cta!)' projektlL ../áZc]r1i Ilo
solibi]]1". I)oŽildovaná Výše je v lozl]]ezí ] aŽ 2.5 mil. Kč' fu\Dť. llalla KorčákoVá, csc'' ktcrit
se \'eřL'jnóho Zasedáni Zúčasrnila.\!'s\'čtlila Zastupiteitinr nčkolikalctou strastiplnou ccstu.
ktcra lctlh k získárri dotacc lra tenlo projekt od N1inislcrst\'a školst\.í \,c vÝŠi j nlil' Kč.
llozpočtor'ané v]:claje na cclou tulo sta\'bu (bez vnitřniho \'yba\'eni) vŠakpřcsiilrnou 6 nil' KčSoliballcrr'ý klub působi v Ledenicich _iiž 15 ]ct a Za tr]to c]obu dosáhl takových výs]ec1]iŮ. Žc
jcho lnáči hra-ji extr'aligu pla)'off \'nej\'}'šŠichsoutěŽich Žcn ir nruŽú. ve sr,érn klLrtru
\'}cho\'ali řac|u nrládcŽnických a juniorskjch Íeprezentantii. ktcří se zťlčastDili evropskjch a
svčlo\']''cl] soliba]lo\'ých šarrrpionárů. Výzlranné dolacc sc daří sotiballovénrtt lilubu I edcnice
pl() s\rou činnos1 Získ1lvat pťavjdc]ně _iiž oc1 loku 2007 _iejich účcla llnanční\'ýšc jsou Lokó
u\eden\ \' pisennré Žádosli' Pťo s\oji čiúl]ostpotřebuie klub šat|)'se sociáluilrr Zařizcniul tčž
plo \ cřLjlrost. sta\'ba záZeni pro solibali b1'la zahájcrra v lctošrrirrr roce a I' etapa 1élo sla\ b}
br'rdc realizor'irr'ra z (lolačníchplostředl'u MŠMIl zc schrlilcrléhtr pilspčvku rčst}se
I'edenice vc \'ýšíó00 tis. Kč.
Zastupitclstr'o tněst!'sc tlbŽilo stalosto\'i přcdloŽit do příštíhozascdáni 7as1upilelst\'a n.ivťh
sn'tlou\:)'o posk}'tnutí linančnícl] plostředkťl na dosta\'bu ll. ctap)'zá7cDrí pro soltball r
arl

Lec]enicích

4|]!)
a)

.\laje{l<opríl ní záležitosli:
lbylik! slacha o prod(j částj pozenrku palc' č- ]910/5 \'k.ú' Led.niťť
b)lii Zastupitelstven zanlítnrtta talié sohleden na v},jádřcní Komisc výstavlr1' ir
úzentního plárovár'ri. ktcl'á nedoporučuje plodc'i části tolro pozemku z lrlccliska
úzerrrrrilro plánor'árrí' Kon]ise Ži\,otního plostředi a lcsnÍlro hospodťtřství narthrric
úc\'ylrově| Žádosti o prodcj č1rsti výšc u\'edenóIro pozcnku a doporučuje zařadil lcnlo
pozcnrek do ťtzetruí1]o plátru k|lnÓlri lunkcc lesa' /-sLllte] lnel Zu]Ičr vyuŽí\'ill čitst
pozetrrku o rozloze cca 5800 m2 pro clrov koně.
./ád()sl pana

ad 2ó) Žlidosti o p.odcj pozelnků \'k.ť1. Zl]orov:
b) Petl'],Bláho\'é a Pa\,]a Stoklasy
c) Jiřího VonC]rysk} a lr.1ic1'iacl1' Vonclr'yskové
d) i!{arccly Lar'rclor'é
zastupitelstvo plojedna1o a odložilo rozhodnLrtí o prodcji do dalŠiho veřejnóho zasedáni
zas1upitelstvr něstyse l-edcnicc' Zastllpite]é požadLlii. aby slilrosta 7a]isti1 projedliLrrí
pr'odeje pozcnlkťl v li.Í]' Zborov v c1]atové otrlasti Ll lekreačníchchat e\'' č' 112. 105 a l0'+
se 7ástL]pceln Po\'o.]i vltc\,a. lesnírl hospodáien nčstysc Ledenice a geodctici(otl
kance]áři klelá vyhotovila geornctrický plán č' 437-16/20l;l na oddělení pozcmků Ll lěchlo
reL<r'eačrríchchat'

uzaviít s fiImoll Save Lt.\l']RGY s.r''o. Dar'or'ací
smlouvu na základč ktelé dar'uje bezplalné firnll Sar c ENERG\' s.r'o-, Č. Budějovjce j ks
plastových oken specil'iko\'aiýcli v ccrrovó nabíc]ce ze dne 3.12.20l4- Dodá\,ku včetnč
montáže Zaiislí ciir'ce pr'ostřcdnictr'ínr fir'rrl,v oKNo TEcl]NIK CB do nájenlních býiL
v bylo\'érD do ě na a.llesc \álnčS1i č'p' 86 r'Lederricich'

4j!_l2L Zastwite lstvo

r]]ěstyse schválilo

Z diskuse:
. NIgr' v]adislav Šesták infoÍmoval zastupileie o \'ý] edovéll] plánu PoŽitní konlise lýkajici
se Zajištění tecbnické vybavcnosti lrasičských zásahových.jcdnotck pilsobících Da úZel]]i
městyse l-cdenicc' ploško]ování členrir zásllhovýoh jednotek apod'
. lrrg. Michal Vazač sdčlil zastllpitelťlm probléln, ktcry v}'vstal při Zjištěni opako\'aních
výIobv sPo]eČDosli
poruch na přívoclním elektricl<érrr ]<abelu do objcktu ži\'očišné
V
AGI{O]\'1 lborov spol' S l'o', ktelou deteko\ala iijnu 2o14 společrrost E'oN v nristech
uloŽcní nor'é splaŠkovékanalizace 1'1,budovirné dodavatc]skotr l'irmou Zráncrvec a's'
l'r'oce 2011' N4ěslys LedeDice při kontlo1e stal'cbnich deníkůsla\'b}'kanalizoc.'c ČU\
Zbolov Zjistil. že o kolizi s vedením inŽenýrskýclr sítínebyl pr'oveden záznan. ani ncb'\l
in1br'novín investol stavby či tcchnický dozor inveslořil. \r1ivenr bczproudi vznilily
spolcčnosti AGRONÍ Zborov lir'rančníŠkod1'.které dokládá t'akturami a poŽaduje jejiclr
Íthradu'

slar'osti1 měst}'se

)//

Jjií Belleda

or'ěřovatel zápisu : Mgr' N4iIosla\, |laněk

ovčřovatel záoisu : Inu' JosefHrone k...

/

-,/-

z,{-.

I.ISNESF]NI
z I. r,cŤejnólro zasedání ZastLlpiteistva městySe I-cdenicc'
konanélro dne l 7'prosince 2014
lt|{sováni Dr!/přo1i/1clržcI sc/cclkenr

číslousncscní

lltll/0t14
Usnťsení č. 26
Zastu|itelsl!o vzal() nit včdon]ízprá\'r'l stalosry o činnosti Rady lrrěst1sc z 19.I 1.201.1 a
přilohl1 Zápistl č'4
] 0' l2'201.l a o liktLlá]l1ioh Zilležj1ostecl] Účstvse Lerlcnicc'
tltlt/ol 11
Usnescní č. 27
přiloh1
r'c
zLrěrrí
ZilslLlpitc]slvo schválilo .IcC1naci řád zaslllpitelstva městyse Ledc1lice.
dlc
příloha Zápisu č' _s
zápistl. s účinnostídnenr scllvá]eni.

Usncscni č.28

t!t0/0/11
ZirslLlpitelstvo sch\,álilo Pr'r.rhlášerri o hlar'ních cilcclr Zastupi1e]slva měStysc l.c(]enicc pl()
\'olcbni období 20l.l-20]8_ r'e zrrění dle piiloh}' 7Ípisu.
příioha 7ápistl č' 6
Usnescní č.29
tltiIl/t1
Zasttlpile]stvo schválilo Mistní progÍam obnovy vcr'rkor'a plo volebni období 20]4-20l8. ve
příloha Zápjsu č. 7
zlčlri dle příloh} zápistl.

Usncscní č.30
|1l0lív11
ZÍslupitclslvo lrl(\st\sc sclrválilo ccnu rodnóho a stočnólro \e d\'ousloŽko\'ó Í'()lnlě od
1.1.2015 ukro:
iK,1pil;r"
Schr'ílcr'ré c]l'ousloŽl<ové ce
vodolr]ěru
Pohyblivá sloŽ1in (Kčrrrť)

',1nrt11to6.1

Cclken

ti,i,
]

stočnó
11.14

i
I

'

tt'l".'.č'''él';pr o odpadrrí r'od1''
pe'vrrá

Sločnc
290

8J2

31;79

66,23

6.0

,10.0

Vodné

,1071

l03ll
2r 807

2991

1080

Íi0l5

2

17510

inlch zdloj il (srážkor,é\,odt'' s(ud a) od
sloŽka j_.l3 Kč/nť
z j

]2ít
127'/

l.

i.20l

5

poh!'blivá s]oŽka 31.'l4 KČ/rnj
Ccna za 1 m3 ccl|<enr....'.'.'..'..'..'.3,l,87 Kč/rnJ
Všcchrry cenv.jsou ul.edcny v Kč bcz DPH |5'llo. 1Nat rll LalLLrllrcc ie pr'ilolrou zapisrI Č'Ilt

Usncscní č. 3l

llAyi/11

Zastupitelstr'o trrěstr'sc sch\'álilo sarzbu místníhopop]atku za plo\,o7 ststénru sl)lonraŽdofi'tlli_
sbč|'tl přcpla\\'. lř_idčlri. \)uŽívání a odstlaňo\iiDi komun1llních odpadíi pro lok 20l5 \e \')Ši
přiloha zápisuL č' 9
]70.- l(č'ipoplatníkďlok'

lrIasovíní pro4)rotilzjý.cI se/ceIkcm
t1t0/0/11
Usncscni č.32
sběru'
provoz
shlornaŽďo\'ání,
systómu
Zastupite1stvo mčst}se scllválilo sazbu poplatktl za
přcpl.av'!. třídčni,v'vtlŽí\'ání a odstfalio\'ánj kornuuiílrrích odpadil pro právnic|<ó osoh1' a
Íyzickó osob}' podnikatclc a Iok 20l5 takto:
sběmá nádoba J10litdr poplatek (Fo podníkatel bczzaměsu1ance)...-'.'..'..'..''.'370,-Kč
sbčrná lládoba lt0Iírůpoplrtek (|o podnilGtel)''.'..'..'.......'..''.'.'..'.'.....'..l.850,'Kč
sběnrá nádoba 2.10 ]itlů poplatck (l]o podrriliaLel)''''..'..'.-..-.-'..''''.'..'.'..'..'..].700,-Kč
......'..'..'9.250.-Kč
sběrná nádoba ó00 ]itťťt poplatck (l'o podníkatel)
jsou
Llvedcny v I(č bez DPH
všechny ceny

l]sncscní č. 33

11t0t0/11

ZaslLlpite]s1!o n]čstysc schválilo RoZ|očlo\ý výh1ed mčst)'se Ledenice do roku

20l7 dle

přiloha zápisu č' 10

přilohy 7ápistl'

r1/0t0tr1
t]sncscní č.3,l
Zastupitelst\'o mčstysc schr'álilo a r'}'hliísi]o rozpočtol'ó pro\'izť)Iium něst}'se ].cdcnice
s platností od I' ] '2015 do doby sch\'á]ení rozpočtu nlčstyse Ledenice pro rok 20l 5 ve zněni
přiloha zápisLr č. l1
dle přílohy zápisrr'
11/0líJl11
Usncserrí č. 35
plosinec
aŽ
zrr]ěnu
č'
9/2014
zir
obrlobí
srpen
Zas1upitclst\ o lněsL}se schVí]i]o ťo7počto\'ou
přiloha Zápisu č. l2
201.1.

l1/0t0nt
t]sncseni č.36
postLlpu
Zastupitelst\'o něstyse schr'áLiIo nor'ó zněni vnitřní směmice mčstvsc Le.]enice o
příloha zápisu Č' 13
Zadívání veřejných zakázck vc znčnídle přílolry zápisu.
IIsnesení t:. 37
t 4Av0/11
Zastllpitclstvo městyse vza]o na r'ěclonrí zápis zjednání l'-inančr'rího r'ýbor'u zastLrpite1stva'
pií]oha Zápisir č' l,l
konanél'ro c]ne l0'12-]01',1. klel'"'je přilollou Zápisrl'
1110/0/1'1
t]snescní č. 38
Zastupitelstvo nlčst"\se vza1o na r'čdornízápis z.jeclr'ráni Konrr'oit'tiho výboru zastLIp i1e lst\ a.
r'o rrutehndrc I 10.'014. k'c') jcpr nl-,'uz:rri.u.
přílolla z/lpisu č' l5

Usnesení č. 39
Zastupitc]stvo l]1čstysc schválilo zástupce rněslyse Ledenjcc

l1lÍl/lv11
aloI

a) nikr'olegionrrSdluŽcníllůže.''''.''.'..'.........'.panaJiřihol]cnedu.staloslllměsl)'se
b) na valnó lrromadč spolcčnosti RilŽov a.s.''.''.'Irrg' Michala Vazače. místoslaŤoslll něstyse
c) do přcdstavenstva společnosli RůŽov a's' .. '.. 'Mgt''Vlad islava sestáka, člena rady nlěst-Ysc
d) dodozorčírac11' společDosliRůŽova's'..'..'..'..''.'..-'.''.'Ir'rg. Ivanll Peckovou. Ledcnicc
'

ut0/0fi1
Usnescní č. ,l0
Zastupitelstvo lllóst'vsc sch\'álilo odc11rvajíci za Uiad něstysc ],cdenice při svalebiícb
obřadcch r'c r'olcbrrínl obdobi 20l;l 2018:
pena .Ijřího []cncdu. starostll lněstyse a lrrg' Mic1rala Vazačc' místostalostu lněsl'Y' se'

číslorrsncsení

.

'.'-. !!ro]

!!',j

[r9lpryll4qĚc!

q919!!!.cr"

l

I]snesení rj_ 4l
t lnlyl
Zasttlpite]stvo schl'áliio zástl]pcc něst,vse Ledenice při slavllostní]n obiadu,.Vítárri občánků_
ve r'olebuínr období 20].l-20]8:
Bc' Jaroslavrr ŽalLrdor'ou, č1coku 7zlstupitclstva lněstyse a
PhaŮil)r. Hanu Do]eŽe]ovoU. členku Zastupitclstva mčstyse

t]snescní č. .12
t4/0t0n1
Zastupilelslvo schválilo na návlh invcntaťizačníchkomisÍ vr'řazcní maictku z invcntariTacc
mčstyse Ledenice d]e seznrnlLl uvec]eDého v příloze zápisrr'
přiklha zápisrr č' l6

Iisncscní č. ,l3

z".t,1','t"t-.t.'o

a pověřLlie

scnaliLo c,.:1"oG

11/0lÍJlI1
|-;ii.
t'"l _,'|,
plodeji lohoto autunobilu plostřednic1viIn

Ň;b.jL

Starostu Zvcře'jÚěníltl inlbr'rnace

o

,*řň"_b_iň

Šk'á"

j"

autobazatLr.

Usncscni č. .1.l
11t0t0t14
Zastupilelslvo schválilo prodcj Za1']ťa.lnil]o tla\'iího haldoťu typu AC 122/20 žadaleli pallu
Václar'u Par'líkovi. Ledcnicc. 7a snlluvl]í cenll 8 000.- Kč vč DPH, na záklaclě krprli
smloul:y.
přílolra zápisLr č' l7

Usncscní č.45
Zastupi1e]st\'o schváIilo zastavov.lcí

sludii pro 4

r'Ledenicícb, klerou zpracoval pan Petť Klá]ík.
|'lj'l<,'r' Ialo.,il.l,l\o.:lc' 5l,'l:ťJť rlll'\lloll ./.lpi5u

T

11t0t0/r4
rodinné dorl-v včásti ulice 5'kvělDa

cJcni.e r .o. "Jrr . flatrr'r" rzc

l

rr'

příloha zápisu č. l3

Usnescní č. 46
0t11t0t11
- Zasrupilelslvo pr'ojednalo Žádosl pana Petra Králíka o prodlouŽení vodo\'odtlíbo iadu ke
stavcbnitn pozenlkůln pro 4 ]t1) v čáSti tll. 5 května v Lederricích.
- Zastrtpite]st\'o ncsch\,áliIo prod1ouŽení vodovoL]ního řadu k soukÍolnÝIn sta\ebnín
po7cmkťlm plo'1 RD \'části ul' 5.května v LeLielricíoh na nál(le(l)'mčstyse Ledenice'
pří]oha Zápisu č. ] 9
Usnescni č. .l7
11/0IJn1
jako
Zastupile]sho
7řiZovate1 příspěvko\'é organiTacc vzalo na \,ědomí l'ýročrrízprávLr ZŠ.
/l š : \lŠ |.dctrice zr J.ulrrt rok 2013/201'{, kter'rí
pr'í1ohou zápisu.
příloha zápisu č.20

je

Llsncscní č. .l8
14t0t0n1
Zastupitelslvo sch\,áLiIo poskytnulí nrirnořádr'rého finančniho příspěvku Z rozpočlu měst}se
Lec]enicc r'r'' 201'1 Žadateli TJ sla\'oj l-edenice r'e vÝši 60.000._ Kč rra ťrhradlr nák]adii na
opr'ar'u r'oleibalovÝc1't a te isových kurtil vc s1]ofiovníl]i areálu v Lederlicích'
přílo}ra zápisLr č' 2l

číslousncseni

h

llrsovLini pro/proti/zdÚ-cl se/cclliern

Usncscní č. J9
14t0^l^1
Zilsttlpilelstvo sch\,áliIo tzavicní Snluv o Poskytnlllí rrlirrrořádIrýclr 1inančníclrpřispčr'ků
z lozpočlLl nrěstyse Ledcnice \'Iocc 20l4 s tčn]ito Žadatcli:
- 1J Slltvoj Lcdcnicc příspů\ck ve v,"Ši60.000'- Kč
- SHAlaKS Chccdeadels. ]-cderricc - příspč\'ckve 1'ýši l4'500,- l(č (schválono
přiloha zápisu č' 12
us11escl]iI]1Ritdv n']ěsÍyse č' ]9 dne l0'l2'20l4
f;snesení č' s()
11/(ý0n1
;zast"pltctsrr'o p-lLttrlIlto z-i,oóí -i_.t',i o-igr.DacíZt'lod kc]",li*
,1'* 28'1 l '20l,1
'" Kč.
o dofiDanco\'iiní st \t]1'zázemí pr'o so11balI II' ctapa. \e \ýši 2 - 2.5 nril'
Zastupitelst\o Llkl:idá stirlosto\ i piedloŽit do přištiho zasedriní zastupitelstr'a nárlh
snrloLrl't o poskyt]ltltí fi allčnich plostřqdiiů lla doslavbll Il. claPy zá7cn]i pr'o soillrai1
r'Ledcrricích.
příloha zápisu č. 13
Usnťsení č.5l
ZilstLrpitclsLr:oncscllrlilito
Zb1riku Slaclrovi.

pLltctc1 cá.sri pozórrrtLi

Lecletricc.

part't'

:ltoÁ utir.

0J11/0^1
r.lL,-.rlice zia,rt.-ll

piíloha zípisu č. ]:l

bcz usncscní
-,
."' ,/aslUPit!'lsl\!' odloŽil(' do priŠtihozascdáni zastupitclslva rozhodnuti o pt'oc1c'ii pozettt]<iL
\' chirtové oblasti r' k'ú.Zbolor'. litcťébyly oddělen}' gconetlickýlr1 plánenr č' .l]7- ]6i]() l]
z parc' č. PK ]0l l těBllo Žadaleltu)r:
I'cti_c l]líhor é a Ptl\'lu stoklnsor,i:
- .''l'JZť'''c .0Jor jrrrir'lJ-rrr rcd JhJlU'r i.'\']l]
- 1r'z-rnck l'j r..i lol L S .' rirniic.'15 m: ',l,.lo ilu]
Jii'imu Vondry skor'i a N{ichaclc \,bndřJ'skoró:
- st. pozenrek 105 o qilněl'e-lrl Ir1_ pod clratou č.cv' ]05
- pl'l-'lrli\ c' r'c'i'l4l l ]o', \i]néic522 ]]r: LJl.oln cl']JL)
Nlnrcclo Landové:
_ st po7cnek 106 o rýmčŤe3 | m: pod clratou č-cv.l04
- pozen]ck palc.č' ]o l l/20 o \']ilněřc.l5ó nl] okolo ohaly
přil<rlta zúpisu č !5

tlt0to/L1
.'
Zlstupitel.stlo nlě_ý}se sch"álir; F''l.'lí
+
t
'ěilclro aa tn' lroclnote' z_ssr'- r.. r -s '
lillly Savc I]NERGY s.r.o.. Nor'olrraclsko
]68/20 ČesliéBLrdcj,rr ict'' Na 7lkladě daroVilcí
snrloury zajisti a ulŤadí Ílrma Sa1,e INERGY. prostieclrrict\'im liltnJ'oKNo'I'[CFINlK cB
r'ýlobu a rrrontáŽ 3 ks plasto\ých okc[ do obccní btrdor'1' na adrcse l.\aln]čstí 86. Lcde ce'
pií]o1ra zápisu č' 2ó
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