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Masarykova l ll)/60.1'SC 6<n 46. okres Hrcclav

Z;ipi?> /,17./2<)13 ,<ascdaní Zastupitdstva obce l.adná konaného dnf 12. 3. 2013 v budoví1
ZS Ladná

l. Zahájeni a uvítáni přítoninvch

17. zasťdáfii /a.sttipitelstva v 18.00 hod. /.ahájila a řídila slaroslka Renáta Priesterrailiová.

Přítomnu: 7 členu <'asiiipilelstva
Omluven: Stanislav Krutil

Neocniiiven: Zilenek Jitračka

2. ťrťcnítíipisovatťlea ovéřovatelyxáfíisu

Zapisovatelkou byla navržena: Milena Duhonská
Ověřovateli n.ivn'eni: Václav Vrtal
Jan Struhár

Hlasovaní: 7-0-0
(Ila.sovánť: 7-0-0
lila.sováni: 7-0-0

lisneseni c. 1/13/Z17: Zastupitelstvo obce l..aclná je usnášen íschupné, zapssovatelkou je
určena pani Milena Duhonská. ověřovateli zápisu pan Václav Vrtal a pan Jan Stnihár.
3. Prusii'am

l. Zahájeni

2. Určeni /<ipisovatclc a ovčřovaielů zápisu
3. Schválení pro^caiiiu zasedáni za.stupiielstva

4. Konli-oia plněni usneseni. /práva kontrolního vvboru
5. Schválení Dohodv o miniosuudníin sniiru

6. Schváleni podáni /ádosti o doiaci na MMR ČR - venkovní hřiště
7. Schváleni pudiini zadusit <i doiaci na KU JMK - uzemni pián

8. Schváleni podání /.ádosii o doiaci na MMR ČR - chi-íinčni,; bydleni' pro seniorv
(). Schváleni zadaní územního planil

K). Schválení y.áměru prodeje po/.emku parc.č, 1158/121

11. Schváleni Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s nmiou Kcltcx
12. Schválení invenuiri/.ačnt /.právy

13. Schváleni rozpočiovcho opatřeni č. 2/2013
14. Schválení ůčetni ,/.á\ěrky obce

i 5. Sch\álcní účelní závérky přispčvkové organizace

16. Schválťní přispevkii na provoz ordinace praktického lékaře

17. Rů/né. .-•'aver
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Starostka navrhla změny v jedniini /Aisiupitelslva:

Přidáni bodu: Schváleni Dodatku Verejnoprávni smlouvy k přestupkům, l Itasováni: 7-0-0
Změnu bodu 10: Znišení bodu Schválení prodeje pozemku parc.č. 1158/121 a přidání bodu
Scl^váleni /áměru prodeje ptiy.eniku pare.č. 1158/122. tlla.sovánť: 7-0-0
Přidáni bodu: Schvťileni Smlouvv o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce. Hlasováni: 7-0-0

Přidáni bodu. Schváieni Snilouvy o sinlouvé budoucí -s "leleťonica Czech Republic o zři/eni

věcného breincne. l ilasováni: 7-0-0
lllastn-áni: 7-()-()

Usneseni č. 2/13/Z17: Zastupitelstvo obce [-.aclná schvaluje program 17. zasedáni
zastupitelstva v celkovém počíti 20 bodů.

4. Kontrola plněni usneseni, ^pravakontroliuh^^^

MislDstarosika Boiiiimila lesaríková přečetla usneseni ze zasedáni 16/2012 Zastupitelsiva
obce I.adna

IJsneseni c. 3/13/Z16: Zasiupilťlstvo obce Ladná schvaluje Dodatek č. l ke Smlouvě u dílo
s ťirniou Coitplcl. siavebnť a.s.. kléry upraviije lhůtu plnění a cenu zakázky a povcřuje
siarostkii obce jejim iizavřením, Doifalek uziivrvn.
UsnťSťni i. 4/13/Z16: Za-stupiielstvo obce Ladná schvaluje podání žádosti o dotaci na
MPOCR program EI;l:.K I' na wnicnit kotlů v budinč základní školy. Ziidml podánci.
llsnesení é. 5/I3/Z16: Zítslupilclslvo obce I,adná schvaluje podáni žádosti o dotaci na JMK
na podpdni cliránciiólio bydleni pro seniory. Zútlo^l httde poilww v ničski hře^iiii.
Usneseni c. 6/13/Z16: Zastupitelstvo obce Ladná schvaliye rozpočtové opaiřeni č. 7/2012
s příjmy ve výši 138.XOO.- Kč. wdaji ve výši -22.393.600.- Kč a nnancování ve vvši
22.532.400.- Kč.
Usnťsení c. 7/13/Z16: Zasiupitetsivo obce Ladná schvaluje rozpočtové opatřeni č. 1/2013
s přijm\ ve výši 22 l .5()0.- Kč. výdaji ve výši 0.- Kč a financování ve výši 221.500.- Kč.

Usnesťni c. 8/13/Z16: Za.siupitclslvo obce Ladná scl-ivaluje Smlouvii o realizaci překládky
šité eltíktronickvch komunikaci č. VP1/MJ;'201200097 a povčřuje starostku obce jejím
podpisem. PoifepMiiio.
Usnesťni
č. 9/13/Z16: /astupitelstvo obce Ladná schvaluie Smlouvu č. 014990014162/001 o
zřizeni pravá odpovít.lajiťiliu věcnému břemenu E.ON /.a jtídnorázovou uplatit 2.100.- Kč a
pověřuje staro.slkii obce jejím podpisem, PtiUťfwúno.
Dsncsení č. 10/I3/Z16: Zasliipitelstvo obce l.adná schvaluje Domácí a provozní řád pro
chráněné by t.llcnť pro sťniory nit pozemku parc.č. 50/'I.
Usnesení c. 11/13/Z16: Zasiupitelslvo ubce Ladná schvaluje PraviUla pro vyber nájemců
v chráněném bydlení pro seniora na poy.emku parc.č. 50/1.
lisneseni č. 12/I3/ZI6: Zastupitelstvo obce ladná schvaluje Smlouvu o nájmu bytu
v chfiurónem byt.lleni pro senior).
Tet: 510324502
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Obec LADNÁ
iVtasíirykovsi 119 60. PSČ (»91 16. okrfs Bj-n'lav

Lsncseni c. 13/13/Z16: Za.slupilcIsivo obce l.aclná .schvaluje Smlouvu s rirmou HKOFIN
ConsLiiiing s.r.o. na připravil pťí)iektoveli<» TíiniĚni d<» PrdgranHi podpory bydlení pro rok
2013 u povcřujc slaro.stkit obce je jim podpiscin. /'«(/ťp.v<:»/«.
ťsnesťni č. 14/13/XÍ6: Zíistupilclslvo obce l.adná sťhvíiltijc Smlouvii o poskytování
peco\aitílskc slu/by s Uiecéxni charilou (írno. oblít.slni charita Břeclav pro chránéné bydiení
pro seniory Masarykova 494. l.adiui a poverujť siarostku obce jejim podpisem. Potiepsáiw.
lisnescní č. 15/13/X16: Zastiipitťtsivo ohcť l udnú schVtiluje kupili smlouvu na poxťfnek
nyi-c.c. 50,''l \ k.u. l.adiiá spaní

/a cenil 320.000,- K.č a po\.éi"iije stai'Dslku obce jcjim poUpisem. Pndep&cino.

I'sne-icni é. 16/13/XI6: Zasiupsiclsivo obce t-iidiia schvaluje znišení prodeje pozemku parc.č.
l l 58 121 o výměře %2 m2 v k.u. l.iidná s ťimiuu Stavilelsivi Némcc.
lisncsrní c. 17/13/X16: Zastupitclstvii obctí l-a<.tná schvaluje pfednnancování prqjektu
..Slromoradi pru Region Podluží" \ celkové výši 704.400.- Kč, /. toho vracena doiace bude
činit 713.000.. Kč.
lisnc.-icni č. I8/1.1/Z17: /.astupitcislvo obce l.adná schvaluje zamér pořizeni prqjcktove
dokumentace pro povolovací H/ňm stavby pro budovi.t mateřské školy a budu\u základní
škol\.
Usne-sení č. lt)/13/Z16: Zastupitťislvo obce l ad nu schvaluje reali/aci projektu výsiavba 8
nájemních bytů clifáiičiicho S-)\dleni pro senioi-y na pozemku parc.č. 50/1 v k.u. L.aciná.
/.as.lupiielsivo obce Ladná iikiadá starůstce zajistit potfcbnc kroky související se zajištěium
podáni /ádosii o dotaci na M MR ČR v ránKÍ vyh!á<;ciit* vvzvy k podáni žádosti na podpoi-u
vvstavby podpořen airvch bytů.

Mistosiiu'astka lk>hiti'nila tesah'kovu přečetla /právu kontrolního vyhoní
Zápis e.9 /. kuntrdlniho vvboru ohcc l-atjnsi:

Proskoicni členů invenlurni komise prohehlo dne 10. 12.2 012. Clenuve kontrolního vvboru
pro\ ciili invenluru k 31. 12. 2012 dle připravcnvch ctokladíi. Při invcntarizac! na hasičské
ybrojnici yji.stili. ye v majetku obce není yacvidována AVIE A30. I'oio auto bylo zaneseno do
majetku obce. nesrovnalost se účetné opravila. Jiné chyhv nebyly /Jišlěny.
Zíisiupiltíislvo obce

.adná bere na vědom! /pravii k<.«itroliiiho výboru.

Itlasovani: 7-0-0

?. Se hvá len i nu hpih o lil imosoutlnnn s míru
lilasování: 7-0-0

Usneseni c. 3/13/Z17: /aslupitcls(vu obce l.adna schvaluje Dohodu o narovnáni
n-iimosoiiílni smiř s městem Bceclav a povéruje starostku jei i m podpiseni.

Banlsuviij sj)i.)ji;tii;
KB Břeclav
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6. Schv;tlcní Dodání žádosti o dotací na MMR ČR-venkovní hřiště

tfsnescní c. 4/I3/Z17: Zasiupilčlstvo obce 1-adna sctn'aluje žádost o dotaci na MMR ČR na

iilasrvaní: 7-0-0

Workout hrišttí L.adná.

7. Schvsilení rxiílání žádosti o dotaci na KU ,jíMK- ů/.ťninť ptán
',

IJsncseni c. 5/13/ZI7: Zastupitelstvo obce Ladná schvali je podání žádosti na KU JMK na

Hlasování: 7-0-0

zpracováni ú/ťtuniho piánu obce l.adná.

S^Schviili-ni podílní xádusti o d«t;tci na MM R ČR- chranene hvtlllcní nro senion
lllíi.sováni: 7-0-0

l snesťni č. 6/I3/Z17: Zastupitelstvo obce Ladná schvalujtf podáni žádosti o dotaci na MMR
ČR na výstavbu t:>odpi>rovanólio bydleni pro senion.' v obci Ladná.
A

9, Schváleni zadaní uzemniho plánu

- připomíiiky podali Sylvie a Vojlčch Plotxovi. Ing. Magda a Jtfí Ivičicovi a Občanské
sdru/.eni Ladná Svobudv.

I Ilasuvání: 6-1 -O Proli: J. Struhur

ťsncscní
neakceptujing.e přiMagdy
pomínku
zadání
plánu l.adic. u7/t3/Z17:
í podatelZ.asi
ů Siul\piíi;tclastvo
Vqilobce
ěch..iLadná
Plot/.ových,
a Jikřího
IvičiÚzemního
Čových a
Občanského sdrii/.eni [.adná Svobodv.
(ilasováni: 6-1-0 ProiÍ: J. Siruliár

lisncscní č. 8/l3/Zt7: Zastupitelstvo obce Ladná podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 8b..
o i zumnim plánováni a stavcbníni řádu, v platném znéni. /'stavební zákon/ projednalo a
schválilo upravené zatiani llzťmniho pláiiu {.adna

10. Schváleni zaniťry proitcic poxťrnku parc.č. l t5S/12I

lenU) bod iiatira/eii: Sch\aleni/iinieru prodťie ptróťmku parc.č. 1158/122
IIlasování: 6-0-1 Zdr/čl se: .1. Stnihár

l sneseni é. 9/13/Z17: Za.stiipitelstvo obce I.adná schvaluje záměr prodeje po/emku parc.é.
1158/122 v k.ů. l.adná o vvměře 475 m2.
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17. Schválení Dodatku Vcřťinoprávní smlouvy li přestupkům
lilaso\áni: 7-0-0

lisnescní č. 16/13/Z17: Zasiupiieistvo obce l-adná schvaluje Dodatek č. l k Veřejnoprávní
smiouvě u vvkonii přenesené působnosti na usekli pnijeiliiávání pfestupků ze dne 4. 5. 2009 a
pověřuje starosikii obťtf jeho podjii.sem.
IS. Schviileni Smlouvy u smlouvě hudoucí s E.ON Distribuce
lllasováni: 7-0-0

Usncíieni c. 17/I3Z17: Zasiupiielstvo obce Ladná schvaluje Smiuuvu i 030012522/001 o
budoiici smlouvě o z.ří/eni práva odpovidajíciho vécniému hřeinenii s E.ON Dislribiice, a.s.
v souvisiosti s výstavboii Podporovaného bydleiu pro senior) /a jednorázovoi! ůpiatu ve \"v'ši
6.000.- Kč a povérujc starostku obce jejim podpisem.

19. Schválení Smiouvv u sniiuuvě budoucí s TelcfonÍca Czech Rrpublic o zři/.ení včcncho
břemeue.

Hlasování: 7-0-0

IJsnesení: č. 18/13/Z17: Zastupiielstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
TÍÍZČM včcného břeniene s "I'eletbnica Czech Republic, a.s. ?.a jednorázovou úplaiu 100,- Kč.
zapsala Milena Duhonská

Vládne 13.3.2013

mi rnesierrainova.'^iarosTklT

Ověřovatelé zápisu: Václav Vrtal
Jan Struliár

Tel: 519 324 502
c-mail: intbffíobťcladna.cz

Bankovní spojtíni:
Kli Břeclav

i.ú.35-6(>7%90237'0100

100:75082128
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