Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Zápis z 11./2020 zasedání Zastupitelstva obce Ladná konaného dne 10. 3. 2020 ve foyeru
haly

1. Zahájení a uvítání přítomných
11. zasedání zastupitelstva v 18.00 hod. zahájila a řídila starostka Renáta Priesterrathová.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Věra Šúňová, Kamil Štoll

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelkou byla navržena:
Ověřovatelé zápisu:

Jana Balgová
Bohumila Tesaříková
Martin Vlk

Hlasování: 7-0-0
Hlasování: 7-0-0
Hlasování: 7-0-0

Usnesení č. 1/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná je usnášeníschopné, zapisovatelkou je určena
paní Jana Balgová, zapisovateli paní Bohumila Tesaříková a pan Martin Vlk.

3. Program
Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Kontrola plnění usnesení, zprávy výborů zastupitelstva
Schválení posledního rozpočtového opatření č. 7/2019
Schválení zrušení OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
Schválení zrušení OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného
Schválení OZV č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na VP
Schválení názvu nové ulice v lokalitě ulice Mlýnské
Schválení směnné smlouvy na pozemky parc.č. 69, 199 a 200 v k. ú. Ladná
Schválení darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene s TJ Sokol Ladná
Schválení sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ladná
Schválení Smlouvy o umístění stavby na pozemcích parc.č. 1279/77, 1279/38, 1279/78
v k. ú. Ladná
14.
Schválení poskytnutí dotací pro SDH Ladná
15.
Schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č. 1179/222, 1181/41, 1182/51 a 1182/172
v k. ú. Ladná
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16.
17.
18.
19.
20.

Schválení vyřazení majetku obce Ladná za rok 2019
Schválení dotace pro TJ Sokol Ladná
Schválení návrhu koncepce budoucího rozvoje obytné výstavby v lokalitě Palašovské
příděly
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
Různé, závěr

Starostka obce navrhla přidat 2 body do programu:
1. Schválení příspěvku na škody po vichřici obci Rohozná
Hlasování: 7-0-0
2. Schválení řešení výstavby kanalizace na pozemku parc.č. 156/1 v k.ú. Ladná
Hlasování: 4-3-0
Pro: Vít Černý, Ondřej Černý, Marek Šoška, Bohumila Tesaříková
Proti: Stanislav Krůtil, Renáta Priesterrathová, Martin Vlk
Tento bod nebyl zařazen do programu.
Usnesení č. 2/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje program 11. zasedání
Zastupitelstva obce Ladná s celkovým počtem 21 bodů.

4. Kontrola plnění usnesení, zprávy výborů zastupitelstva
Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání ze dne 17. 12. 2019.
Usnesení č. 9/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, rozpočet obce Ladná na rok 2020
- Rozpočet příjmů činí 54.783.000,- Kč
- Rozpočet výdajů činí 95.903.000,- Kč
- Financování činí 41.120.000,- Kč
b) v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele při hospodaření podle rozpočtu
- V rozpočtu příjmů vyjma daní a dotací jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby
- V rozpočtu příjmů u daní a dotací jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby
- V rozpočtu výdajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby
Usnesení č. 10/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Střednědobý výhled obce Ladná
na rok 2021 – 2031.
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Usnesení č. 11/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná pověřuje starostku obce k provedení
rozpočtového opatření č. 7/2019 v roce 2019. Na prvním zasedání Zastupitelstva obce Ladná
v roce 2020 zastupitelstvo toto opatření schválí. Provedeno.
Usnesení č. 12/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019
s příjmy ve výši 3.026.200,- Kč, výdaji ve výši 20.000,- Kč a financováním ve výši -3.006.200,Kč.
Usnesení č. 14/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje přijetí sponzorského daru čističky
vzduchu Ionic Care v hodnotě 7.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ladná od paní
Lenky Žůrkové. Čistička funguje.
Usnesení č. 15/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 7/2019 pro podivínskou farnost ve výši 20.000,- Kč na
projekt Příspěvek na provoz kostela sv. Archanděla Michaela v Ladné a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 16/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 8/2019 pro Malovaný kraj ve výši 3.000,- Kč na projekt
Vydávání Malovaného kraje v roce 2020 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Smlouva podepsána.
Usnesení č. 17/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 1143/4 v k. ú. Ladná s Gas Net, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad
Labem, 400 01, za jednorázovou úplatu ve výši 605,- včetně DPH a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 18/19/Z10: Zastupitelstvo obce Ladná stahuje bod č. 20 z programu jednání
Zpráva kontrolního výboru
Pan Stanislav Krůtil sdělil přítomným, že 3. 12. 2019 proběhlo proškolení inventarizační
komise a kontrolní výbor se dohodl na průběhu inventarizace ve dnech 10. 12. 2019 a 21. 1.
2020, kdy provedl inventarizaci majetku na obecním úřadě, v tělocvičně, na hasičce, na
sběrném dvoře, v knihovně a odkontroloval majetek na multifunkčním a dětském hřišti.
Kontrolní výbor navrhl vyřazení majetku obce v hodnotě 40 669,80 Kč.

5. Schválení posledního rozpočtového opatření č. 7/2019
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019
s příjmy ve výši 2 336 300,- Kč, výdaji ve výši -273 200,- Kč a financováním ve výši
2 609 500,- Kč.
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6. Schválení zrušení OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
Pan Marek Šoška uvedl, že příjem z poplatku z pobytu je tak malý, že by obec měla tento
poplatek zrušit, a tak podpořit další vznik ubytovací kapacity v obci. Zaměstnancům obecního
úřadu by odpadla evidence tohoto poplatku.
Hlasování: 3-4-0
Pro: Vít Černý, Ondřej Černý, Marek Šoška
Proti: Stanislav Krůtil, Renáta Priesterrathová, Martin Vlk, Bohumila Tesaříková
Usnesení č. 4/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná neschvaluje zrušení OZV č. 1/2019 o místním
poplatku z pobytu.

7. Schválení zrušení OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného
Pan Marek Šoška uvedl, že všechny akce pořádá obec a místní spolky, kteří neplatí poplatek ze
vstupného. Zrušením poplatku by se podpořili všichni, kteří by měli zájem v obci akci
uskutečnit.
Hlasování: 4-3-0
Pro: Vít Černý, Ondřej Černý, Marek Šoška, Bohumila Tesaříková
Proti: Stanislav Krůtil, Renáta Priesterrathová, Martin Vlk
Usnesení č. 5/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná neschvaluje zrušení OZV č.6/2019 o místním
poplatku ze vstupného.

8. Schválení OZV č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na VP
Starostka navrhla přidat lokalitu U Jazérka do lokalit kde psi musí být na vodítku. Místní rybáři
si stěžují na volný pohyb psů. Při momentálním znění vyhlášky není možné po majiteli psa,
který napadl občana, žádat odškodné.
Pan Marek Šoška se informoval jakým způsobem bude vymahatelné dodržování této vyhlášky.
Hlasování: 4-2-1
Pro: Stanislav Krůtil, Renáta Priesterrathová, Martin Vlk, Bohumila Tesaříková
Proti: Vítek Černý, Marek Šoška
Zdržel se: Ondřej Černý
Usnesení č. 6/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná neschvaluje OZV č. 1/2020, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ladná, nerozšiřuje se o
lokalitu U Jazérka, kde musí být pes veden na vodítku.
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9. Schválení názvu nové ulice v lokalitě ulice Mlýnské
Starostka navrhla název „Ulička“
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje název nové ulice Ulička.
10. Schválení směnné smlouvy na pozemky parc.č. 69, 199 a 200 v k.ú. Ladná
Směnná smlouva se týká pozemku ve středu obce a rodinného domu na ulici Na Trkmance,
který je ve vlastnictví obce.
Pozemek dosud obec po domluvě s majitelem panem Ryšavým používá ke svým účelům,
rodinný dům je prakticky sbor.
Pan Ryšavý není ochoten doplatit rozdíl ve výši 167 695,10 Kč.
Pan Ondřej Černý nesouhlasí s odpuštěním doplatku.
Paní Bohumila Tesaříková, podpořena dalšími zastupiteli, preferovala směnu pozemku bez
doplatku tím, že v centru obce může obec vybudovat hezkou odpočinkovou zónu.
Hlasování: 6-1-0
Pro: Vít Černý, Marek Šoška, Stanislav Krůtil, Renáta Pristerrathová, Martin Vlk, Bohumila
Tesaříková
Proti: Ondřej Černý
Usnesení č. 8/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Směnnou smlouvu s ing.
Drahoslavem Ryšavým, r.č. 720224/4049, bytem Družstevní 724/8, 691 45 Podivín, a to směnu
jeho pozemku zapsaného na LV 673 parc.č. 69 v k.ú. Ladná o výměře 255 m2 za pozemky
parc.č. 199 o výměře 148 m2 se stavbou objektu bydlení č.p. 20 a parc.č. 200 o výměře 158 m2
v k.ú. Ladná v majetku obce Ladná a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Obě strany
se dohodly, že se nebudou finančně vyrovnávat a žádná strana nebude uplatňovat finanční
nároky. Rozdíl v ceně činí dle znaleckého posudku 167 695,10 Kč v neprospěch obce.
Zdůvodnění: obec Ladná dlouhodobě usilovala o získání pozemku parc.č. 69, který se nachází
ve středu obce, je součástí veřejného prostranství a jakési pomyslné návsi. Do budoucna by
obec chtěla tento pozemek využít ke zlepšení vzhledu středu obce a vybudovat zde
odpočinkovou zónu pro veřejnost a občany čekající na veřejnou dopravu. Zájmem obce je také,
aby nedošlo v této lokalitě k zástavbě pozemku stavbou nebo návozem nevhodného materiálu
a jeho dlouhodobé uskladňování v tomto prostoru.
Nemovitost na pozemku parc.č. 199 je v nevyhovujícím technickém stavu a náklady na její
opravu nebo demolici a následnou výstavbu se budou pohybovat v řádech stovek tisíc až
milionu korun.
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11. Schválení darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene s TJ Sokol Ladná
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 9/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o
zřízení věcného břemene s TJ Sokol Ladná, z.s., Sportovní 508, 691 46 Ladná, IČ 48451894.
Darovací smlouvou se převádí do majetku obce Ladná pozemky parc.č. 914/1, 914/14, 915,
916 a 1288/3 v k.ú. Ladná vše zapsané na LV 1324 za účelem zachování sportovních ploch
v obci Ladná. Obec Ladná se zavazuje využívat předmětné pozemky ke sportovní činnosti.
Současně se na částích pozemků parc.č. 914/1, 914/14, 915, 916 a 1288/3 v k.ú. Ladná zřizuje
věcné břemeno dle geometrického plánu č. 819-72/2019 ve prospěch TJ Sokol Ladná, z.s.,
Sportovní 508, 691 46 Ladná. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.

12. Schválení sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ladná
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 10/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje přijetí sponzorského daru pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ladná ve výši 17 951,- Kč od Spolku rodičů a přátel školy,
který bude využit ve prospěch školní družiny a mateřské školy.

13. Schválení Smlouvy o umístění stavby na pozemcích parc.č. 1279/77, 1279/38, 1279/78
v k.ú. Ladná
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 11/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu o umístění stavby s ing.
Markem Čujanem, r.č. 900828/4428, bytem Sportovní 383, 691 54 Týnec a ing. Dagmar
Čujanovou Šťastnou, r.č. 905321/4379, bytem Mlýnská 180/20, 691 46 Ladná na pozemcích
parc.č. 1279/77, 1279/38 a 1279/78 v k.ú. Ladná k vybudování dlážděných nájezdů, vodovodní
přípojky a kanalizační přípojky pro rodinný dům na pozemku parc.č. 1279/55 v k.ú. Ladná a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

14. Schválení poskytnutí dotací pro SDH Ladná
Dotace na „Májovou zábavu“
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 12/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná ve výši 17 000,- Kč pro SDH Ladná, Na Trkmance
91, 691 46 Ladná, na akci „Májová zábava 2020“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
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Dotace „Závody místních hasičů a provoz spolku“
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 13/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná ve výši 21 000,- Kč pro SDH Ladná, Na Trkmance
91, 691 46 Ladná, na akci „Závody místních hasičů a provoz spolku“ a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
15. Schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č. 1179/222, 1181/41, 1182/51 a 1182/172
v k.ú. Ladná
Zastupitel Marek Šoška se informoval, zda výkup pozemků probíhá kvůli případné směně
pozemků.
Zastupitel Ondřej Černý měl dotaz na směnu pozemků, když jeden pozemek má více vlastníků.
Starostka sdělila, že výkup pozemků je potřebný, aby obec měla k dispozici vhodné pozemky
pro potřeby komplexních pozemkových úprav, směna pozemků může proběhnout. Při koupi
pozemků požaduje obec vždy podpisy případných spoluvlastníků pozemků.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 14/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Kupní smlouvu na
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ¼ pozemků parc.č. 1179/222 o výměře 1 479 m2,
1181/41 o výměře 54 m2 a 1182/51 o výměře 2 502 m2 v k.ú. Ladná a spoluvlastnický podíl o
velikosti ideální ½ na pozemku parc.č. 1182/172 o výměře 6 362 m2 s paní Stanislavou
Orlovou, r.č. 615406/1881, bytem Žižkova 1934/10, 695 01 Hodonín za cenu 77 280,- Kč a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

16. Schválení vyřazení majetku obce Ladná za rok 2019
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 15/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje vyřazení majetku obce Ladná za
rok 2019 ve výši 40 669,80 Kč.

17. Schválení dotace pro TJ Sokol Ladná
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 16/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2020 ve výši 100 000,- Kč pro TJ Sokol Ladná,
Sportovní 508, 691 46 Ladná na akci „Dotace na provoz a opravy v areálu TJ Sokol – tenisový
oddíl“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
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18. Schválení návrhu koncepce budoucího rozvoje obytné výstavby v lokalitě Palašovské
příděly
Pan Libor Foukal, zpracovatel studie zástavby Palašovské příděly, navrhl koncept rozvoje ploch
navazujících na tuto studii k výstavbě dalších domů v horizontu 10 – 15 let. Většina pozemků
je ve vlastnictví obce.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 17/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná souhlasí se záměrem budoucího rozvoje
ploch pro bydlení na ploše západní části pozemků parc.č. 1279/22 a 1279/67 v k.ú. Ladná,
v návaznosti na současné návrhové plochy pro bydlení „Z03“ a „Z04“. Výše zmíněné pozemky
jsou v majetku obce Ladná a v současné době jsou využívány pro provoz fotovoltaické
elektrárny. Konkrétní rozsah a technické podmínky uvažované změny funkčního využití budou
prověřeny v procesu územního plánování – při nejbližší možné aktualizaci stávající ÚPD obce.
Výše uvedená opatření mají za úkol připravit předmětnou část pozemků parc.č. 1279/22 a
1279/67 v k.ú. Ladná pro nové funkční využití, po uplynutí stávajících smluvních závazků mezi
obcí Ladná a provozovatelem fotovoltaické elektrárny.
Uvažovaná změna funkčního využití bude mít za následek též zrušení (případně odsun)
stávajícího ochranného pásma fotovoltaické elektrárny, které omezuje plné využití sousedících
stávajících návrhových ploch „Z03“ a „Z04“. V rámci zamýšleného rozšíření návrhových ploch
pro bydlení bude řešeno tét dopravní a technické napojení jižní části stávající návrhové lokality
„Z04“.

19. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
Zastupitelé se pro nesrozumitelnost rozpočtového opatření rozhodli tento bod stáhnout
z jednání.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 18/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná stahuje tento bod z programu jednání.

20. Schválení příspěvku na škody po vichřici obci Rohozná
Tento příspěvek navrhl místostarosta Martin Vlk.
Hlasování: 6-1-1
Proti: Marek Šoška
Usnesení č. 19/20/Z11: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje dar do sbírky pro občany obce
Rohozná a Myslivecké sdružení Rohozná postižené vichřicí Sabine ve výši 30 000,- Kč.
Bankovní spojení:
Tel: 519 324 502
KB Břeclav
č. ú. 35-6979690237/0100

IČO: 75082128
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21. Různé, závěr
Jeden ze spoluobčanů poukázal na zanesené kanály na ulici Anenská a Úlehlova.
Starostka slíbila, že zjistí bližší informace.
Spoluobčanka z ulice Masarykova se informovala na řešení dešťové vody při výstavbě
kanalizace, na časový horizont vybudování nové silnice a finální podobu po dobudování
kanalizace. Při deštích mají před domem kaluže vody. Stěžuje si na nedostatečnou
informovanost občanů na webu obce. Informace nejsou podrobné a s předstihem, mají
technický ráz a občané jim nerozumí.
Starostka sdělila, že oprava vozovek na ulici Masarykova a Na Trkmance bude probíhat
v letních měsících. Řešení problematiky dešťové vody bude možné až při finální opravě silnice
na ulici Masarykova, kterou bude zpracovávat Jihomoravský kraj, a to nejdříve v roce 2024.
Jihomoravský kraj tuhle problematiku neřešil, čekal na zahájení stavby kanalizace v obci.
Po dokončení výstavby kanalizace se počítá s náhradní výsadbou zeleně v obci.
Zastupitel Vít Černý chtěl vědět, kdy bude zahájen zkušební provoz ČOV, kolik musí být
připojeno domácností a kdy budou občané vědět, že se mají připojit do kanalizace.
Starostka odpověděla, že zkušební provoz bude zahájen, až budou všechny odbočky schváleny
stavebním úřadem a připojeny na kanalizaci. Toto by mělo proběhnout květen – červen 2020.
Obec bude informovat občany o postupu připojování domácností, revizní šachta před domem
bude součástí odbočky splaškové kanalizace.
Další spoluobčan poukazoval na nedodržování postupů stavitelů při výstavbě kanalizace, na
nedodržování pořádku v místě stavby, na větší poškození pevných ploch než jaké jsou
v projektu uvedeny. Informoval se na přípojku ke kanalizaci pana Měchury. Stěžoval si na
nedostatečné odpovědi na své dotazy směřující zastupitelům obce.
Starostka sdělila, že již upozorňovala na tyto nedostatky při výstavbě kanalizace dozor stavby.
S panem Měchurou má obec vše vyřešeno.
Jedna spoluobčanka se zeptala na přístavbu hasičské zbrojnice. Tvrdí, že plány, které jí byly
předloženy k posouzení nebyly dodrženy. Přístavba zasahuje do výjezdu z vrátnice. Toto řešení
se jí nelíbí. Žádá obec o řešení situace.
Byla domluvena schůzka na místě stavby se všemi účastníky řízení. Termín bude upřesněn.

Zasedání se zúčastnilo 11 občanů.
Starostka ukončila zasedání ve 20.10hod.

V Ladné 11. 3. 2020

Zapsala: Jana Balgová
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………………………………….
Renáta Priesterrathová, starostka

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………
Martin Vlk, místostarosta

Bohumila Tesaříková

…………………………….

Martin Vlk

…………………………….
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