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Obec LADNÁ
M.ii.irykova 11" 60. PSČ d91 .4(>. ukres Břeclav

Zápis i. 2./2014 ?;isťd;íni Xiistupitelstvsi obce Lítdná koniiného dne 12. 12. 201.4 M* foveru
h<ll^

LZaháicnía uvítání přítomnvch

2. xasedání /astupitelstva v I K.00 hod. /;iiajita a ridila starostka Renata Priesierralhová.
Přitonuio: y cltíiut /.aslupi(c!slva

2. trčeni ^•iDÍsov.itťli" a o^eřovatťlu /ápisii

ZapisovatelktHt byla na\'ržcna:

Milena Diilionská
Karel Novozámskv
Stanislav (lolub

Hlasováni: 9-0-0

I JlasovánÍ: t)-0-0
(llasavání: O-O-O

Usnfsenj C. 1/14/Z2: /astLipilelstvo obce l.aUiiá je usnašcnischopné. /apisovate!kou je
určena paiii Milťiiti Duhtínská. ověřovateli zápisu pan Karel Novozámskv a pan Stanislav
llolub.

3. Proar.im

I. /ahajeni
2. t Jrčeni zapisuvaiele a ovéřovaielu zapisii

3. Schváleni programu /ase<.láni zasiupiielstva
4. Kontrola plněni usneseni
5. SchviUeni OZV č. I 2014 o místních poplatcích
6. Schváleni rtv/pociu na rok 2015
7. Schválení rozpočtového vvhleUu na roky 201 A 2018

8. Schváteni ro/.podu sociálního londu na rok 2015
y, Schvaltíiii ru/počtt.ncht) opyiťciií č. 7 2014
10. Sclivíiieni pověřeni k provťclťní posledního roy.počtového opatření \ roce 2014
11. Sehváleni Sml<Hiv\ <,) poskytnuli dotace z JMK

12. Schváleni zastiipitele do Škuiske rady při ZS a MS Ladná
13. Schváleni Smloiivv o bczůplalném převodu majetkii RP

14. Schváleni přijeli spon/orskclio daru pro ZŠ a MS 1-adná
15. Schválťni Smlouvy hutjoucí nil věcné břemeno na pozemku pare.i. 127y/22
16. Schváleni t.larovaci smfouw podiv in.ské ťaiTiosti
17. Scliválcni /ailafií uzemni studie na lokalitu l Jlehle

18. Sclnalení /yinťru prodeje části po/emku parc.č. 1279/22. /ra<Jáni vvberovcho řizení
B.inktivtii spojeni:
KB Břeclav
č.ú.35-A97%Q0237010<)

IČO: 75082)28

Ttíl:519324502
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Obec LADNÁ
M.isarykova l 19 b(). 1'SC Wl 46. okres Břeclav

fy. Scliváleni likvidace biologickv ru/Jožiletného komunálnitio Of.lpadu
20. Schválení kupních smluv na pozemky v k.u. l.adná
2 i. Různé.závěr

Staru.sika obce iiavrhla přidat i bod: Schváleni Smlouvy na vécne hřemeno s ť.ON Distribuce
Hlitso\áni: t)-0-0

Uiiinťseni c. 2/I4/Z2: /aslupitelstvo obce Ladná schvaluje program 2. aisedánť Zastupitelstva
obce l.adiiá s ccikovvrn poťlem 22 híidii.

4. l\<ifi(rol;i plnmj ysiiesťHÍ

KotUroiii pliicni usneseni /c zasedáni 34./2014 prccetl mistosturosta Martin Vlk.
(isneseni c. 3/14/Z34: /a.stupilelstvo oběť Ladná
konstatuje ověřeni ve smyslu s uši.. § 54 očist. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o ůzemnim plánováni

a stavebním rádu (slavební /ákon). \€ /něni pozdějších předpisů, že l'P l..adná děni v ro/'poru
s pdliiikou ú/cinniiiu n»/vo|e, s ů/.emne plaiuníici Uokumeniacť vydanou krajem. s vvsledkem
řešeni ro/ptirú. se sianoviskv d<nčťnvch oryánů a stano\ iskťm krajského úiřadu
vydává

ve smyslu iistanovení t? A odsi. 5 stavebniho zákona /a poiižili úst. § 43 udsl. 4, v souladu
s uši. § 171 ai 174 zákona č. 500/2()()4 Sb., správní řád. ve znéni pozdejSich předpisů, u.st. §
13 a phloliy c. 7 vyhlášky č. 5()020(.)6 Sl->. o úzeinné analyiickvch ptidkladecli. ůxemné
pláncivuťj dokumenltici a /půst>bii evidciwe ú/emné piánovaci činnosti, ťormou opíilřenť
obecné povatn I'/emni plán I.adna.
Zru.sovací ustanovení

dílem nabyli účinnosti lohoto opalřeni obtícné povutn ťzemni plán Ludnii pozbývá účinnosti:

Ú/emiu pláli niéslské časii l.udna. schválenv /as[upitclslvem města Břeclav dne 29. 3. 1999.
jehož zavážila část byla v\ hlášena Obecnč /avaznou vytiláškou c. 41 a nabyla ůčinnosii 6. 5.
ltW). zmenčnťho /méiiou č. l A (schválenou /.astiipitel.stvem obce 26. 8. 2009. nabytí
dčinnosli 11. <). 2009). změnou č. l B (sťhvatenou 16. 2. 2010. nabyli účinnosti 5. 3.2010)a
změnou č. 2 {schválenou 30. 9, 2011. nabyti účinnosti 9. 11. 2011). ÚP vyvéwn c/w /J. 10.
2(H4.xvčwnUiie 3. 11. 2U!4. ticimn'iliu'm 30. !0 20! 4
Usnesení c. 4/14/734: Zasiitpilclslvo obce l.adna schvaluje Smlouvu c. 1030031169/001 o
smtouvé budoiici o zí-i/eni \lécneho břemene s E.ON Dislribuce a.s.. F.A.Gerstnera 2151/6.

České Budějovice na pozemky parc.c. 218. parc.č. 1143/76. parc.č. 1143'4. parc.č. 253,
parc.č. 304/1. parc.č. 1143.'KO. parc.č. 1144/ň. parc.c. 1157/2. parc.č. 1158/32 a parc.č. 1158/1
v k.u. ladná za jeUnora/ovou úplatu ve výši 15000.- Kč a poviířuje starostku abce jejťm
podpisem. SniltiiiVit hriti poik'pxunu.
ťsne.scní č. 5/14/7J4: /.íisiupittílsivo ohce Ladná sehvaluie Dodatek ť. l ke Smlouva o dílo č.

03/2014 s lirmou Atriovvood. s.r.o.. 28.října 3117/61. Ostrava - Moravská ()stra\-a. který
Tel: 519 324 502
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Obec LADNÁ
'f.

Mas.irykuva 119 ft0. PSČ tí(>| 46. okres Breciav

upravuje cťini ilila na částku 226 ()9S.- Kč s DPI l a povenije starostku obce podpiseni
sm!oiiv\. Diiiluiek hy! poilcpsún. tlťfo i.lnkdiii'f.'fiif dlť tiwik'nefio itoihitkii.
llsnťsrnj č. 6/14/7J4: /.asiupitelsi\o obce l.adná schvaliije uča.sl obce 1-at.lná v dražbách
nenunílostí nit katastru obce Ladná. a to do vvňe 50000.- Kč a 50.- Kč/m'. Ohn .vť
•:!'tčiistiti{u (Inižhy. uk' hyli /.\mť pr f plac v lij.

Usncsťiii č. 9/14/Z34: /.iistupitclstvo obce Ladná schvaluje Disdatek č. l ke Smlouvě č.
12 II! 792 o ptiskyiniití podpory /<; SF7.P C'R. kten.'ni se prodlužuje termín pro předluženi
podkladů k /a\tírecnému vyhodnocení a pověřuje starostku obce jeho podpisem. Dwlitíek hýl

podťpfún a {>i/ť\fún na .S7-Z/'

Kontrrlu plnéni usneseni ze z;iscdání l./2()14 přečetl místostarosta Munin Vlk.
Z t<.\hivii/ífíhi> zuM'iiani ZiiMitpift'l'-.lnt m'vyp/ynttfy :it(íw !'<ki)/y kť koiiiro/e.
Zprava Hnancniho vvburu:

Zprávu /e dne 13. 11. 2014 přctlnesla předsedkyiie tlnančnťho vvboru paní Véra Súňová.
Finanční výbor ve spolupráci se sli.trostkuu obce p. Priesternilhuvou. místostarostou p. Vlkem
p, 'lesařikovou a účctni p. Dutionskou připravil Návrh ro/počtu obce l.atlná na rok 2015 íi
Rozpočtový vvhlťd do rokli 3018

5. Sťhviílťní OZV c. 1/2014 o místnich poRlatťích
lIlaí.o\aiií:l)-(M)

ll.siiesení c. 3/I4/X2: Za.stupi(elst\o obce Ludná .schvaliije OZV č. 1/2014 o mistnich
poplaicích. klťruii se inéni OZV obce I.adná č. ll'20I3 o inístnim puplatku /.a pro\oy. systému
slironui/ďovátli. sbérit. přepruw. třit.lenf. vvu/íváni a odstraňováni k<imuiiálnicll odpadů.

6. Schválení rozpočtu na n»k 2015

Ru/počet byt sestavován vštími flein zasiupitefstva.
tllaso\ani:ť)-0-()

I'sneseni č. 4/14/Z2: Zastupitelslvo obce Ladlná schvaluje ro/počei obce I.aclná na rok 2015
na paragríiiy ve vv.si přijniů 15 7t)3 OOO," Kč a ve vvši vvddjů 15 7Í)3 OOO.- Kč.

7. Schváleni ro/.poctového výhledu na roky 2016 - 2011 S
Hlasovaní: t)-0-0
Bttiikovoi spojeni
KB Bfeclav
í.ů.35-6l)7%W237()t(K)
(CO: 7508212S
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V!;i-«inkov;t l 14 60. PSť 6*) l 4&. okrcs líi-ccla^

Usneseni c. 5/I4/Z2: Zastupitelstvd obce I.adná schvaluje Ro/počtovv \ vhled obce Ladná na

období 2016 -2018.

8. Sťhviilťní ro/.počtu .sociíilního fondu na rok 2015
lilaso\áiií: ^O-D

llsnf.sťni e. 6/14/Z2: /.ít.stiipili;lstvo obce I.adna schvaluje rozpočei sociálního Ibndti obce
[.ítdná ii;i rok 2015 ve vvši přiimú 60 OOO.- Kč ve vvši výdajů 60 000.- Kč.

9. Schviilcni ro/poctového opatřťnič. 7/2(U4
lilasováni: t).0-0

llsncsťní č. 7/I4/Z22: /.astupiielst\o obce Ladná schvaluje rozpočtovc opatřeni č. 7/2014
spí-iim\ ve \ vši l 125000.- Kč. vvdají ve výši l 876 OOO.- Kč a llnancoviinini ve výši -

751 ()()().- Kč.

K). Sťhválrni iMivťřťní k pťo^ťilcní Do.slťdniho ro/pttítového opatřeni v roce 2014
Hlasovaní: 9-0-0

lrsncsení č. 8/14/Z22: Zastiipiietstvo obce l.adná povéhije starostku obce k provedení
posledního rozpočtového opatření č. 8/2014 v roce 2014. Na prvním /a.sedáni Zasdipitel.stvň
obce Ladná v roce 2015 zastupitelstvo toto upalreni sclnálí.

11. Sfhvalrni Smlouvv <> pH.skvtnuti dotace i. JMK
illíistivani: t)-0-()

li.snťsrní c. 9/14/Z22: Zastupitelstvu obce Ladná schvaluje Smloiivu o poskyinulí ďolacť
„Výdiije na /abezpecen( akceschopnosti JSDII obce na rok 2014" / ro/počlii JMK \'e \ýši
400.- Ke pro JSDI l l.aclna a pov&řuje slarostkii obce jeho podpisem

12. Srhválení zastupitrlť do Školské railv při ZS a ÍV1S Ladná
Hlaso\áni: 9-0-0
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Obec LADNÁ
Mas;(i-\krivd l 1^ frl). Psť ftt) l [6, okrci. IMccl.iv

llsnťsťní c. 10/14/Z2: /;.is[upitft.stvo tibcf ladný schvalujť jako /astiipct; i)bce do Skotské

rad\ prispevkine or^ini/aťc ZS u MS Ladná pani Boluimilu lesaf'iko\ou.

13. Schválťni Smluuvv o bť/úi)la(iicni přťvodu niíiiťtliii BP
l ilasuvaiii; V-(l-l)

ťsnť.scni č . 11/14/Z2: /.a.s{upi((;tst\o obce l -uílna sťlivaluie SmliHi\ u o be/úplatncm převodu
maielku č. 05/2014 se NV<i/-kcin obfi Hetiion Piidluzi \ť vvši 45 ()25,SX Ke a povéřuie
slanislku obce jej Ím podpisťm.

14. Sťhvalťoi přiieti spon/iirského díiru pro ZS ;iMS l.adnii
illysoMini: <M)-U

lisnťseili c. 12/I4/Z2: /.astupitclsiv() ohcť l.adriíi schvaiujť přijeti spdiv.orskóhu daru pťu ZS
a MS I.adná ve výši 7 OOO.- Kč ad na vyhaveni dvora
mateř.skc .skuly <) nákiip hračťk pro i.ieli.

15. Schváleni Sintou^v hutlouci n;i ^ťcné hřťiiivno na no/emku parc.c. 1279/22
i ll-.isovaiit: (-)-0-0

llsnescni c. I3/t4/Z2: Zíistiipitťlsivo (»bcc t.adna schvaluje Smlouvu č. 1()3U()22.'S81 ()()2 o
Smlouvě buUouci i> /ří/en! vécncho břcmciie s K.ON Distribuce, a.s.. F.A. Gerslnera 2151''6.

Ceskť Biidejovice na pozemek pui-ť.č. 127l)'22 ya jednorázovou úplatu ve vvší 2 OOO.- Kč níi
/ři/eni potlperného bodu VN a p(>\ť'ni|^ si;in>slki! dhcr jejim podpisem.

16. Schválťni dannaťi snilouvk podhínskc fstrnosli
tllasovaiu: y-O-O

lisnťsení c. 14/14/Z2: /iisii»|')ilclstvo dbcc l.adna sťlivulujc Daru^uci smluuvu na finanční
přispťvek ve vvsi 5 ()«(.).- Ke pw RimskokatolicktHi tarno.st Podivin na /íijišlčnť osla\
posvěcení kostela sv. Miťhaelu Archandel.i v l.adne a povéhijť starostku obce jejiiTt
podpisem.

I'd: 5193245U2
ť-inait: iiiťtif<iiob6ciadna,ť/

Haiikovni sprijcnj.
KB Hreclav
c i!.35-6'>7V6()tí33701U()

K'-O 7508: 128
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Obec LADNÁ
Masarykovu l lt) 6(). t^C 60| 46, utircs Urvclav

17. Schválení /yd;tiij ú/rmni studie na tokalilu Ulťhle

Hlase s au s. l)-O.U

IJsiiťSťni c. 15/14/Z2: /.a.slupi(ťl>>l\o obce l.íidna schvítlujc pořj/cni u/emni /'»isiíi\o\aťi
studie na lokíilitu l'telíte v k.u i,adnii.

18. Srhvylaeni /;iniťru nrodciť čiť»(i oo/ťinku paix.c. 1279/22, <EaU<ini vvbťru\ťh<> ři/ťni
IIlasování: y-i)-(t

l sneseni c. Id/14/Z22: /asltipittíls!\t> iibce I-adlná schvaluje /amér prudě jtí části pozemku

parc.č. 127y'22 v k.u. t-adna o wmeře cca 20 000 m' /ii účelem vvytavby rudinnvch domků.
Vyhodnoceni nubidťk probehiiť l. 7. 2015.

19. Schválení likvitlitcr biolosiíckv nróly/itťlnťhy koniuiiiilnjlio Otlpatlu

Od I. l. 2015 je po\iiinost t>bci hioltigicky likMihnat ru/ložitelitv koniunáini odpad.

Bidlogickou tik\idaci odpadu biule obce řešil bc/ -spoiupróce DSt) Čistý jjhtn vchod.
Hlasováni: 9-0-d

1'snťsení é. I7/14/Z2: Zaslupitelsl\o obce schvakijc /áměr obce tikvidovat biologicky
rD/io/'-itcltiv komunúlni odpad na ki<nip(tsturné spolcčtiosli ):'nHUiSek Král od roku 2015
/durniii.

2(1. SehVtik'nikuiHiichsnilu^ H;I tKUťnikv v k.ú. I.adná

a) SmltHnis panem l*eirem Jiiidnyi
illasováiii: 9-0-0

llsnť-sťni č. IS/14/Z2: Zaslupiicisiso tibce f.adna schvt) laje Kupní smlouvu na pu/emkv

píirc-ť. l ! 76/69 o wmcřc 5()1 m;. t2()2.'2 o výměře 1019 ni; a 1205'6 o vvrneh; 160 m\
vscťliny v k. u. L.adná s panem za cenu
Kč a povénije starostkti obce jcjini po<.lpiscin.
b) Snil ou vy s pa ni Man J k p u 11 urák o v n u
Dlasovuni: y-0-0

llnsťseni č. 19/14/Z2: /a<ilupilťtsivii obce l.adiiá sch\aliijť Kupin sfiiluuvu 11:1 pozeniky
parc.c. ()45'35 o výniere 62 nr. 1176,51 n vvmeře ;i W7 nr. 117t)/5 o vviněře 757 m-.
) l 7<^ 102 o výnwřc 2 5S7 lir. 12^0-37 o vvmčřť l 565m- a 1301/47 o vvměřc l 472 m-.

vStítíhn\ v k.u. l.adna s pani Mi>tiikt»u l tttrákovou. bytem žil cciiu
- Kč u povčřujť starostku oiicc jcjjm pot.lpiscm
Biiftk(»vt)i ipuicnj
KB Břwlin
i- u.35-fc'>706<)<)237(.)K»U

IČO: 75082128

Tel: 51*) 334 502
e-diíiil; in fofrřobťictadna.cz
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Masarykovii 119 (id, PS(.' (ról .Kt. okrcs Rřccliiv

^) ^tíúyMíAi-iMiiJIil^íyXiB>ii'i<yj
Illas<náni; l)-()-0

l snr.sťňi č. 2W/t4/Z2; /ítsiupilťlsi\-o oběť I.iii.lna schv;ilujc Kupni .smlouvu na po/.tfmkv
parc.č. t)45/40 o vvincrc 157 m-. 1171, 18 o wméřť 207 m-. 1176/K5 u vvměřtf 2 511 m-.
l 170/4^ o vvrnere l 203 m-. 12()0'45 u vymore 5 872 nr. vňechnv v k.u. Ladná s pani

..n • /íi cenu Ke a povcřuje starostku

tibce jcjiin piK.lpistfm.

d l Smlouváš paní JitkoyHimikosoy
tllíisdvani: 9-0-0

1'sncst'ni é. 21/14/Z2; /asiupitclstvo obce Ladná schvaluje Kupnť .snilouvu na po/x'mkv

parc.e 947/10 o vymére 73 m2. 1181 50 u výměře 56 m;. 11S2'tó o vvmew 2 336 nr.
13'tWl09 o výměře 805 m'. 12t)3 145 o vymefc 215 nr. 1301'13 o vvméře 5 723 m\ 13U4/10

o \vitrói"ť 7 m . všechny v k.u. l.adná s pani Jitkou tltirákovuu. hytein •/'íi
cenu ,- Kč a ptivéfT.ijt: siaro.stktt ^bvf itíjim podpi.seni.

ť) SmlouiaAJ2m}LZtlťňkouMiphluvsk0tt
i l laso vání; t)-{.)-{)

I'sncsenJ c. 22/14/Z2: /astupiletst\(» ohce l.adna sch\alu)c Kupní siniouvu na ptv-emek
parc.č. ! l S2/144 o vyniéře 3 570 ni2 a iácídni polovinu pd/emku pare.č. 1182'175 o vymtfřc
5^5(1 m2. vše \ k.u. I.adná s pyi)i /dcňkou Michlovskuu. bytem - za
ťciui Ke ;i ptnčřuje siarostkii '.'bce Jejjin podpisem.

21. Srhv.ilcni SnitouvY n.t věcné hremcno s F.0N Di-ttribucr
Hlasovaiii; 0-0-0

lisnv&ťni c. 22/14/Z2: ZastupÍtelsivo ohcc l adiia sctivuluie Smlouvu č. i (UOO 1^403/001 o

Sditi.ui'.e" hudtHEci na přižení véťnétio bremene pro E.ON DÍsinbuce a.s.. {-'.ACierstnerd 2151/6.
C'c'ske Bi.idějovice na po/enicich pafť.č. 71. 72. 77 v k.u. l-.adná za |ednorá/-ii\uu úplatu ve
výši 2 ()()().- Kč a pov&rujc íitaroslku «bce]tfjini podpisem.

22.Ru/né,/ávéť

Spoliiohčan se xtíplal na prndejni cenil pozemku v k.u. Líit.lná

Starositka obce pozvala pritomiiť na ..Ktveiiini ktincerty dne 14, 12. a 21. 12.. na koncert
vánocni 11 nil Silvestra.

Zascdaiu se /ucai>tnilo 6 iibíaiui.
Telilo ^24 50;
y-inait; iítio^íiÍ^dadna,^

Biinkoviii •tpujcni:
KB Břcťtav
(:.U.35-6()7V690237.'()ltíO
IČ(,)- 75UK2128
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Starostka ukončila /a.scdani \ iy.05 hod.

zapsala Milena Dithonská

V ladné 17. 12.2014

1'íeháta Priesierratho\'a, starostka

Ověřovaielé /ápisu: Karel N<.)vii/áinskv

Stanislav Holub

id: 510 324 502

Bankuviii spojení:

c-mail; intbwobectadna-cy

KB Břeclav
č u. 35.6t)79690237/u 100
IČO: 75082128
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