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Obec LADNÁ
Masarykova l ]9/6ň, PSČ ď?) 46, okifs Břeclav

ZajMs z lx/2012 zasedáni Zas tiipiteIstvaubce_U^
v budově ZS Ladila

i. .Zahájení a uvftání přituinnxcti

15. zasedáni zastupitelstva v 18.00 hod. zaliajila n řídila starostka Renáta Priesterrathová.
Přiteiiino: 7 členů xastupitelstva
Omluveni: Václav Vrtal Neoniluveni: Zdeněk Juračka
2. l.ljreentzaoisot'att'ie a ověřovatelů xápisu

Zapisovatelkou byla navržena: Bohumila Tesařiková l [lasování: 7-0-0

Ovcřovaieli navrženi: Martin Vlk .liiasováuí: 7-0-0
Věra ŠúĎová Hlas<iváni: 7-0-0

Usneseni i. I/t2/Z15: Zastupitelstvo obce I.adná je iist)áš<iiiíscho| c, zapisňvatelkou je

iitťena pani BolTiirnila 'I'esarikova. overovateli zápisu pau Mactiii Vlk a pani Véra Súňosá.
3. Prograni
l. Zahájeni

2. Určení zapisovatele a overovalelu záp-sii
3. Sclivg.lení pn;)gramu zasedáiu zastupitelstva

4. Zpráva fínaniniho kontrolního výboni, kontrola plróni usnesení

5. Schváleni dodatku srnloiivy s fírrnou Greeninvcst
6. Schválení verejné vyhlášky - tTiisiiii puplatky
7. Schválení veřejné vylilásky - volnv pohyb psů
8. Sch:váleni rozpočtového provizoria na rok 2013
9. I'ovet-tini k poslednímu rozpoclovému opaireiii
10. Sciivaleni rozpočtového opatreni i. 6/3012
11. Schváleni dotace na knihii 11 Ladnc
12. Schválení dotace JMK na SDH
13. Schváleni datace pro Malovaný kraj

14. Sďiváleni Srnloiivy o připojen) s I7.ON Distribiice
15. Scliváleni xpůsobu využiti inultiiunkčuílio ďoniu

16. Schváleni účeinich odpisů na rok 2013 pn.) pfispevkovou organizaci

17.
Schválení změny piánu účetničtí odpisu na rok 2012 pro přřspcvkovňij oi-ganizaci
l S. Růsiié, závěr
Bankuvni spojeni:
KB Břeclav
<'.Ů.?5-697969(C37/OIOQ
(CO: 75082128
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Obec LADNÁ
Masarykova 119,'ftO. PSČ 691 46, okres BFeclav

Starostka navrhla přidat do jednáni %<istupite.ls(va bod: Schváleni úzeniní působnosti MAS

Dolní Morava.

íilasovani: 7-0-0

(Jsnťsení c. 2/I2/Z15: Zastupitelstvo obce Í-adná schvaliije prograin 15. zasedání
zastupitelstva v cejkovéni počtu 19 bodů.

4..Zt)jrava,iRuancii!ilio a kontrolníh<)_v;vb(>ru,kontn)lsi pliienj usneseni

Mislostaroslkti Bohiimila 'Icsafiková přečetla iisiicseni ze zasedáni 14/2012 Zastupitelstva

obce I.aílná.

tJsnesenj c. 3/I2/ZI4: Zastupitelstvo obce t-adná schvaluje Sintouvii o grantovém přispevkii
ve výši 75000,- Ke sMND a.s, a pověřuje starostku obce jejim uzavřeníin. Smhniva
uztivrvna.

ťsneseni c. 4/12/Z14: Zastupitelstvo obce l..,aduá schvaluje "Snilotivii o zřízeni práva
fidpovidajícího věcnéniu breni.enu s E.ON Distribiicti, a.s. na pozenikit parc.c. 948 v k.u
I.,adná v souvislosti s realizaci stavtyy „Ladiiťi, úprava 'I'S. ňbec" za jťidnDrázóvou úplatu ve
výši l 000<- Kč a povéruje starostku obce jejin) itzavreiiírn, Smlimwi lizavhaw.
Usncscui č. 5/12/ZI4: Zastiipitelstvo obce I.adná suhvaliije Dodatek é. 5 k najemiti smlouvě

c, 1/20(» ze diie 5. 5. 2ti()9 s Františkem Králem. Týnec. IČO: 41529545 a povéh.ije starostku
obce jejím podpiseni, Smloiiva i.isavrcna.

Usneseni c. 6/12/ZI4: Zas-tupiteistvo obce Latina schvaliye Smlouvu o dito s íng.arch.

Mafiinern .fandou. I.oinná 1895. Frenštát pod Radhostěm. IČO: 60766859 na akci výstavba

Jednotky cliránencho bydleni - bytový důin podporovaiiého bydleni a puvěřuje starostku obce

jejim podpisem. Smltwva usavrťtw.

Usnesení c. 7/I2/ZI4; Zastupitelslvo obce (.adná schvaluje Sm.louvu o (jilo s ing.areti.

Regjnoii Kubrickou, Pcrunská 433ň)'56. Hodonín, IČO: 61749478. na navrl'iy iiiieriérů, fasády

a dlažeb pro biidovanv multifiinfecní objekt a pověřiije slarostku obce jejmi podpisem.

Sifiliii.iva uzavřena.

Usneseni ř. 8/12/Z14; Z.a.slupii.elstvo obce Ladná schvaiujc Ivtipití siTilouvti na soubor
vybaveiií neniovitosti é.p. 4l6Poiiostinstvi t! Parku ve výši 100 000.- Ke a |)0věři,ije starostkii

obce lízá vřen i m kupni sinlouvy s panem Radimem ((lírem. •Snilouva usi.ivřena.

Usneseni i. 9/12/Z14: Zastupitelstvo obce t.,adn<i schvaiuje Smloiivu c. 10079486 o

poskytniiti podpory ze SFŽP na akci ..Vegetační úpravy hřbitova v obci Ladná" ve výši

10 925.70 Ke a pověřuje starostku obcejejim podpisem. Smlouvu uxavreiw.
l'sn<*$<iní c. 1U/12/Z14: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje jako zástupce za zřizovatele áo

školské i-ady při ZŠ a MS l.adná pana Josefa Pulkrábkt), FtinkČni období je 3 roky.

Usneseni c. 11/1.2/Z14: Zastupitelstvo obce Ladná svhvaliije Rozpočtové opatření fi. 5/2012
s příjmy ve výši 234 700.- KČ. s výdaji ve výši 8 647 700.- Ke a s financováníni ve vý5i

8 882 4QQ.- Ke.

Usneseiit c. 12/12/Z14; Zastupitelstvo obce tďílaa schvaluje směrniei c. 28/2()'12
pro zadavájii verejnýchziikázek rnaléliorozsiihu,
BřHikovňi spojen!:
KB Břeclav
e.ú.35.6979(>90237/()l()0

100:75682128

Tel: 519 324 502
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Obec LADNÁ
Masarykova 119/60. PSČ 69) 46, okres Břeclav

Usneseoí c. I3/12/Z14; Sejivítltije Siiilouvu o právu provést stavbu s St.JS JMK, Žerotínovo

náni.
3/5. Bnio, na stavbu „III/0022I Ladná, most 0022l-2" a povehye starostku obce je jíní
uzavřenini. Smldtivu laavřeiw.
S-Sdn^knijtodatku siutoua^jJinimi^G^reen^im^siJ^iCT^^
Hlasování: 7-0-0

IJsnesení č. 3/12/ZÍ5: Zastupilelslvo obce I.adna schvalitje Dodatek ke Siuloiivé a zřizeni

věcného břemene s fírmou (irecninvest Energy kt; smlouw uzavřené )0,10.20]2 a pověřuje

starostku obce jejím uxavFenfni.

jfc_Schvá!cní veřeMwh^i!}iŁ-JaÍaí!"JE>ol>I->t?ff

Starostkíi vysvětlila, že poplatky zůstávají ve stejiic výši jako předchozi rok. Ziriěna je v tom,

kdo bude platit za odpad.
í-llasování: 7-0-0

Usuescní c. 4/12/Z15: Zastuptefstvo obce Ladná schvaluje Vyhlášku c.3/20t2 o místních

poplatcích v obci l..a<,lt)á.

l..^hv^áÍŁ"Ál»ťd"Ía:ll{áŠ!ÍY-- vulnÍJÍohiáUíS"

Staivstka sdělila, ze se (:i}t.i(o vyliláškou rtwsiřiiji plochy pro volný pohyb psů miino zastavěné

ůzeiili obce.

l-llasování; 7-0-0

Usnesení c. 5/12/ZIS: Zsislupitelstvo obce Ladná schvaluje Vyhlášku c.4/2012. kterou se

stanuvtijí pravidla pro pohyb psů na veřejnéni prostranství v obci I.adiiá,
8,_Sch'válcni roziMfctu ua_rak 2Q;13

Proběhla diskiKe o ro.ípoetu, Mgr. Slfiil'iar niěl dotazy k několika položkáni v rozpočhi.
Klasováni: 6-1-0. zdržel se IVlgr. Sti-iihár

{(sneseni e. 6/12/Z15: Zastiipitelstvo obce I„a<lná sclivaluje rozpočet obce l,.adná na rok 2013
na paragrafy ve výši příjmů 14 656 OOO.-Ke. ve y^Si vvdajů 39 197 OOO.-Kč a fnuncovái)! ve
výši 24 541 OOO.-Kč.

Schváleni rozpočtu sociálnilii) fondu
Bíístkovni spojt;ít:if
KB Břeclav

i. l), 35-69796 90237/0tfl(i
IČO:75Ů82128
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Obec LADNÁ
Masai-ykova l 60, PSŮ 6t) l 46, okres Bfetílav

Hlasováni: 7-0-0

lisneseni c. 7/I2/ZI5: Zastupitelstvo ohce Ladila schvaÍuje rozpočet sociáliiího fbiidu obce

[.iiíiná na rok 2013 ve výši pnjrtró 50 OOO.-Kc,

9. Pověřeni k posletininiu rozpQctovéniu onatřcní
lllasováiu:7-0-0

IJsnesení č. 8/12/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná povénije starostku obce k provedeni
posledního tvzpufitovélio opatrcnf é. 7/2012 v riice 20)2. Na prvním zasedání Zasíupiielstva

obce I.,adná v roce 20i 3 zastupitelstvo toto opatreni schválí.
10. SiihYajenLctzpucíovéh u ň p a tře MC^/lWl

IIIasováni; 7-0-0

IJsiieseni é. 9/12/Z15: Zastupitelstvo obce l.adná schvaliije roxpoiluvé opatřeni č.6/2012
sKe.
příjmy ve výši 485 300,-Kc. vvdaji ve vvši 341 200,-Kč a tinancovánim ve vvSi 144 100,.
II, Schváleni dotace na knihu o l-.utdnc

Obci byla poskydidla dotace na knihii ze Slattiílio Ibndii kultiiry ČR ve vvSi 25 OOO.-Kc.
IIlasování: 7-0-0

Usneseni e. IO/12/ZI5: Zastupiiclstvo obec Ladná sehvaliije Smlouvu o poskytnutí účelové

dotace ve vvsi 25 000,-Kč od Státnilio fondii kultury ČR na projekt ..Obec Ladná
v proměnách časii" a povéřuje aiarosiku obce jejiiii podpisein.

12._8chvá!e!!ijjl()ta<:<;_JMK!ia_SI?H
Hlasování: 7-0-0

(isnesťní c. 11/12/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná schválil e Sinlouvu o poskytnutí dolace
z. rozpočtu JMK na zabezpečeni akceschopriosli JSDIf na rok 2012 ve vvši I 440,-Ké a

povehije s'iarostku obce jejin'i podpisein,

13, Schváleni dotace oro Malovauy kraj

Starostka sdélita. že obec poskyinc dotaci na vytláváiií regionálniho časopisu.
BankovHE spojl'ru;
KB Břeclav
C. u. 3 5-6979690237/0100
l CO: 75082128

Tel; S 19 J24 502
4

ti-inajl- into@otetete.S
wwwobecjadna.ez

Obec LADNÁ
Masarykova 119/6i). PSČ 691 4(>. okres Wecíav

Hlasování: 7-0-0

Usnesení i. 12/112/Z15: Zastupitelstvo obce Lasifíá sclivaluje dotaci pro Malt)vany kraj v roce

2013 ve výši 3 OOO.-Kč.

14. ScliYáleuí.Sml.uuw o připujenj si'„ON,BistribuŁŁ

Starostka vysvětiila, ze se jedná a připojeni budQiicich doinků chránSnélio bydleiií pro

seiiiory. Ná.kliidy bui.lou ve vvši lOOOOO.-Kc,
l Kasováni: 7-0-0

Usnesení c. 13/12/Z15; Zaslupitelstvo obce l.adná sclivalujc Srnlouvi,i o připojeni
k distribuční soustavř e.12045793 iipuvĚřuje s'larostku obcejejim podpisem.
15, ^chvajeiiixj) ůsobu WHZití myltifa n Itínihojloiny

Starostka řekla, že způsob využití se musf schválit kvůli platbě DPH,
Hlasováni: 7-0-0

(Jsiieseni e. 14/I2/ZI5: ZastupitelstvD obce Liiiiná schvaliije nusledujici způsob vytížiti
Multifiuikčního objektu-kulturnj duní a tělocvičila. ó0% provozu budovy bucle sloužit verejné

správě a 4011-d provozu budovy ekononiickc činnosti.

16. Schvalcni úcetnícli odpisu na ruk 2013 pro příspěvkovou organi.t.aci

Starostka vysvětlila, že úcetiii odpisy se týkiiji xcirnciia věcí ve školni kuchyni
Illasováni; 7-0-0

Usnesení c. 15/I2/Z15; Zastupitelstvo obce l,adná sctivaii.ye Plán ůčctňich odpisů ua rok
2013 pro příspěvkovou.organizaci ZŠ a MS Ladná,
17. Schváleni žmenvitlánu ůcetnich odtusu na rok 2<) l 2 iiro.jirispěvkovou urjiitniseacj
l-tlasováni: 7-0-í)

(jsnesení c. 16/12/ZI5; Zastupitelstvo obci; l-,adná schvaliije zn'tenti pláni.i účetničtí odpisů na
rok 2012 pro pHspěvkovoii orgaaizaci ZŠ a MS l.adná.
18. Schváleni.zaj-xyeiti nzenii obce do půsQbnosti JVIAS OoisÍMfiSXS.

Staroslka. vysvětlila, že se zapojeni schvaluje zcjmcna kviili možnosti dotBCi pro verejnou

správu i podHÍkatele.
Hlasováni: 7-0-0
Biutkfvnispt.ijciri;

KB Břeclav
C.ů, i5-697969()237/01()0

IČO: 73082 128

Tel: 519 324 502
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Obec LADNÁ
Masarykova 119/60. PSČ 691 46. tfkres Břeclav

l.jsneseni c. I7/12/ZI5; Zastupitelstvo obce Ladná scmhlasi se zapojením úženi] obce Ladná

do ůztíinní působnosti Mísini akíní skupiny Dolní Morava, ÍČ 2()(>6740! a dále souhlasí
s přípravou Integrované strategie území /IS(J7 na ňzenií obce l.adná,

:»t!l.RBzné,z.áver

StiM-ostka pozvala občany iia novoročni koncert, tašaiik a konuinitní ba^ať.
Pn.iběhla cliskiize Q dluzích s lireclaví.

Na zavér starostka popřála občanům klidné vánoční svátky.
Starostka ukQncila zasedáni v 19.00hod.

V Ladné t7.J2.2()]2

zapsalii' i^oliumila Tesařiková

Renátti I'ricsten'alliova. starostka

Ověřovatelé zápisii: Martin Vlk

/<."....

\

^

Věra Šůňova

Bankovní spojenJ;

Tel: 519 324 502

KB Bfťclav

Í. u. 35-6979690237;0t00
IČO: 75082! 28
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