Obec LADNÁ
Masankuva 119'60. PSČ 691 46. okres Břeclav

Zapb^IA./20U^asc^^^^^^^^ kon.iiiťho dne 1M. l. 2013 v budově
Z^> Ladná

LJZah siienísiuvítáníii řítornních

16. zasedání /,asluptle!slva v 18.00 hod. zahájila a řídila .slaro.stka Renáta Priesterrathová.
Přitonino: 8 členů zastupitelstva

Neomluven: Z.Juračka

2. ťrčťni zapisovatele a ovČřovatelii /iipisu

Zapisovatel kou byla navržena:
Ověřovatel i níivržetii:

Jiiiia Balgova
Bohiimila Tcsařikuva
Josef Pulkrabek

lllasování: 8-0-0
IIIasu\ání:8-0-0
Hlasováni: 8-0-0

Usneseni č. 1/I3/ZI6: Za.stupitelsivo obce 1-adná je usnásenťschopné, zapisovaleikou je
určena paní Jana Balgová, ovénnalcli zapiští paní Bohumila Tesaríková a pan Josef
Pulkrábek.
3. Prosram

l. Zahájeni

2. Určeni zapisovatele a uvěrovatelů /.ápi.su
3. Schváleni programu za.sedáni /.a.stupitelstva

4. Kontrola plněni usnesení, zprava kontrolního vvboru
5. Sctiváleni dadatkti smloiivy s llrmou Cooptel a.s.
6. Schvaieni podáiii žádosti na MPOCR. prognmi EFEKT
7. Schválení podáni žudosti na JMK ~ chránéni bydleni

8. Schváleni rozpočtového opatření č. 7/2012
9. Schváleni roxpuelového opatřeni č. 1/2013

10. Schváleni Smlouvy o přeložení ťlekrronického kabelu Telefónica

11. Schváleni věcného břemene E.ON

12. Schválení Doinovního řádu - ťhrančne bvdlení

13. Schválení pravidel pro výběr níijemců - chránětie bydleni
14. Schváleni Smlt)u\y o najmu bylu chráněné bydleni'
15. Schválení smlouvy s Hrmou EKOFIN Consulting s.r.o.

16. Schváleni smlouvy s Diccézni charitou Břťdav a poskytování služeb

17. Schváleni kupní smlouvy na po.íemek parc.č. 5()/1
18. Zrušeni prodeje poy.emku parc.č. 1158/121

Bďikovni spojtíni: Tel: 51 9 324 502
KB Břeclav e-mail: i nfo«^obtíc ladna.cz
C.ú. 35-6<)7%<)0237/0100 1 wvvw.tfbecladiia.cí'
100:75082128
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Obec LADNÁ
Masarykova 119 60. PSČ 6t»l 46. okres Břeclyv

19.

Různé.závěr

Staroslka obce navrhla přidat do prograinu <'.astupitelstva 3 body.
l. Schváleni předťinancováni akce „Stromořadí pro Region Podluží"

Klasováni: 8-()-()

2. Schváleni záměru pořízeni prqjcklové dokumeiuucc iia opra\ 11 biidovy MS a ZŠ

Hlasování: 8-0-0

3. Schváleni projektit vv.stavby cfiráněnéiio bydlení pro seniory

Hlasováni: 8-0-0
Hlasováni: 8-0-0

llsnesrni c. 2/13/Z16: Zíi.stupitelstvo obce I-a<Jná schvaluje program 16. yasedáni

/u-;tiipitelstva v celkovém počtu 22 txidu.

4. Kontrola plnění usneseni, zpráta koiitrolnílio vvl)oru

Mťstostarostka Bohumila Tesařiktná precctta iisneseni xe /ascdáni 15/2012 Zastupitelstva

obce Ladná.

I'snescni c. 3/12/Z 15: Zaslupiteistvo obcť I-adná schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zřizeni
véciiétio břemene .s ťirmou (ireeninvest I-nergy ke smlouvě uzavřené 10. 10. 2012 a pověřuje
starostku obce jejini uzavřením. Doi.lulek iiztirřťii.

llsnťseni f. 4/12/Z15: Zasiupileistvo obce Ladná schvaluje Vyhlášku č. 3/20t2 o místních
poplatcích v obci I,<^dná. \'yh!cisku vyvésviw na úretlni tk'sce (HI ?. 12. 2012 tlo 2. I. 2013.
ťsnescní c. 5/12/Z15: Zastupilelsivo oběť I.adná schvaluje Vyhlášku i. 4/2012. kterou ;>e
stanovuji pravidla pro poh\b [•>sú níi veřťjiiém prostraiistvi v obci Ladná. Vyhlwka vyvvsvnu
mi iiřeJtii t/esi-e

Usneseni c. 6/12/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje rozpočet obce Ladná na rok 2013
na paragralv ve \ vši přijmu 14 656 000.- Kč. ve výši výdajů 3ť^ lí)7 000.- Kč a fínancování ve

vvši 24 541 OOO.- Kč. Ro:počfl ^hwifn.

I'sneseni f. 7/12/ZI5: Zastupitelst\o obec LaUna schvaluje rozpt)čct sociálního fondu obce
l.adiiá na rok 2013 ve výši přijmu 50 000.- Kč. Rozpačeí schváien.
I'sneseni c. 8/12/Z15: Zastupitelstvo obce l.adná pověřuje starostku obce k provedeni
posledniho ru/poctovélu) opatřeni č. 7/2012 v roce 2012. Na prvním ziisedáni Zastupitelstva
obce Ladná \ roce 2013 zastupilelslvo toto opatřeni schválí. Dws hiu/e proveck'no
Usnesťni G. 9/I2/Z15; Zastupitelstvo obce l.íulná sťhvalujc
Usneseni č. IU/12/Zt5: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace ve výši 25 000.- Kč od Stálniho fondu kulluQ ČR na projekt „Obec Ladná
v prornénácti časii" u pověřuje staroslkii obce jejím podpisem. Smlouvti podťp.^ana.
Bankovní spojenj:
KB Břeclav
fi.u.35-697%902370100

IČO: 75082128

Tel: 519 324 502

c-maH: infoirtiobtíciaAia.cz
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Masarykova 119'60. PSČ 691 46. okres Bfeclav

tlsncsení C. 11/12/Z15: Zastiipileislvo obce Ladila schvaluje Smlouvu u poskyinutj dotace
z ro/počlu J.MK na /'abe7jx>čenť akceschopnosti JSDH na rok 2012 ve výši l 440.- Kč a
poven-ije starDStku obce jejím podpisem. Smfoiivíi fWtíepsána.

Usneseni S. 12/12/ZI5: Zasliipilelstvo obce l.adna schvaluje tlotaci pro Malovaný kraj v roce

2013 ve \ýši 3 000.- Kč. Schvúli-fw.

tísnescní č. 13/12/Z15: Zaslupitcl.slvo obce l.adná schvaluje Smloiivu o připojeni
k distribuční soiistavé č. 12045793 a povéřuje starosiku obce jejím podpisem. Smhwti

pw.k'psanu.

Usnesení č. 14/12/Z15: Zaslupileistvo obce Laciná schvaluje následujici způsob využití
Multi tiinkcniho objťktii - kullurni dum a tělocvična. 60% provozu budovy bude sloužit
veřejné správě a 40% provozu budovy ekonomické činnosti.

Usnesení c. 15/12/Z15: Zíisiupitelstvo obce Ladná sclnaluje Pian účetních odpisů na rok
2013 pro prispévkovou organi/.ace MS a MS Ladná.
llsncsrni č. 16/12/Z15: Zastupitelstvo obce l.adná schvaluje /.ménu plíinu ůčelnich odpisů na

rok 2012 pro pťispevkovou organi/ace /..S a MS l.adlná.

Usnesení č. 17/12/Z15: Zastupitelstvo tibce I.atlná souhlasí se zapujenitn území obce Ludná

do uzemni piisobnusii Mislni akční skupiny Dolní Morava. ÍČO 26667401 a dáte soulila.si
s pnpravou Integrované strategie úzeniť /ISt.t/' na ú/emí obce l-adná.

Zpráva kontrolního výboru iiebyla předld/eiia. Inventun' nejsou zpracovány.
5. Schváleni dodatku smlouvy s rirniou C oontel a.s.
IIIasováni; 8-0-0

llsncsení c. 3/13/Z16: Zasiupiielstvo obce Ladná schvaluje Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo
s 1'ifmou C'ooptel. stavební a.s.. který upravuje lhůtu plněni a cenil zakázky a povéřuje
starostku obce jejím uziivrením.

6. Sťhválťní podání žádosti na MPO(f, K, proeram EFEKT
Illasováni: 8-0-0

ť.snesení č. 4/13/Z 16: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje podáni žádosti o dotaci na
MPOCR program EI-EKT na výménii kotlů v budovč základní školy.

7. Schvitlcni podaní íátto.sti na ,IM K— chráněné bvdlent

Hlasováni: 8-0-0

Bankovní spojeni:
KB Bl-cclav

Č.Ú.35-697Q690237/0100
100:75082)28
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Tel: 519 324 502
e-mail: info@otiecladna.c/
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Obec LADNÁ
Mas;ir\ki)v;i l 19 AO. 1'SČ 691 46. okres Bftidav

Usneseni č. 5/13/Z16: Zaíitupitelstv-o obce I-adná schvaluje podání žatlo.sti o dolaci na JMK

na podporu chráněného bydlení pro seniory.

8. Schválení ro/.poctového ouatření c. 7/2012
IIiasováni; 8-0-0

I'sneseni c. 6/13/Z16: Zastupitelstvo obce Ladná schvaJuje rozpočtové opatřeni č. 7/2012
s příjmy ve výši 138800,- Kč. výdaji ve výši -22393600.- Kč a tlnancováni ve výši

22 532 400.- Kč.

9. Schválení rozpoctovcho opatření č. 1/2013
Hlasováni: 8-0-0

lisncsťai c. 7/13/Z16: Zastupiielstvo obce Ladná schvaluje rozpočtové opatřeni č. 1/2013
s přijm) ve výši 221 500.- Kč. vvdaji ve výši 0.- Kč a financování ve vvši 221 500.10,SťhvaJťniSmloutrv o přelomeni clektroniťkého kabdy Telefonica
rilasováni: 8-()-0

lísnescni e. 8/13/Z16: Zíisiupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu u realizaci překládky
šité eltíklronickvch koniunikací č. VPI/MJ/201200097 a pověřuje starosiku obce jejim

podpisem.

li. Schválení věcnťho břemene E.QN
Hiasuvaní: X-0-0

lisneseni c. 9/13/Z16: Zastupitelstvo obce Líidna schvaluje Smlouvu c. 014990014162/001 o
zřízení pravá OiJpovídajicího věcnému břemenu s E.ON ?a jednorázovou úplatu 2 100.- Kč a

pověřuje starostku obce jejím podpisem.

12. SchvalcnLDonto^Lnihořádď^chranéiiť bydlení
lilasovani; 8-U-O

Usnesení é. 10/13/Z16: Zasiupitelstvo obce Ladná schvaluje Domácí a provozní řád pro

chráněné bydleni pra seniora na pozemku pare.č. 50/1.

13. Schváleni pravidťl pro vvběr najeniťů -chrsincnc hvdlcní
Bankovni spojeiti:
KB Břeclav

i. u. 35-6979600237/0100
IČO: 75082128

Tel: 519 324 502

e-mail: infowlobccfadna.c;'
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Obec LADNÁ
Miisaryktivil l l') 60. PSť W\ 46. okres BřcctEiv

H!asu\ání: 8-0-0

lisnescni č. II/13/Z16: Ziistupitelsivu obce Ladná sclrvalujc Pravidla pro vvběr nájemců

v chi'iifienen? bydienť pro seniory na poy.emkti pare.č. 50/1.

H. Sťhvaicn) Snilouvv o naimu hvtu - ťhf:ínřnť hvdlrni
tilasováni: 8-0-0

Usnesení c. I2/13/Z16: Za.slupitelstvu ohfc l.íidtia schvaluje Smiouvu o ncijmu byiu

v chriinencm bydleni pro seniorv.

15. Schválení .snitouv^ <> nrinou FKOFIN ťonsultiiisís.r.o.

Hlastnáni: 7-0-1 /,tiržc) se: .I.Struliár

llsnesení i. 13/13/ZI6: Zasiupjtcl.si\<> obce Ladná .schvaluje Smlouvu s firmou EKUl-'tN
Consulting s.r.o- nu pfípnivt) projektovéhu /-ániť'ni do Programu podpory bvdleni pru rok
2013 a pověřujtí .suirostku obce jejím podpisem.

ithSchvallenj smlouv\_s DiťCť/nj ťhiirítou Brno o poskv ht\ ;íní sluy.eb
Hlasováni: 8-0-0

IJsnescni č. I4/13/Z16: Zíisitipilťlslvo obťf l.adná schvaluje Smiuuvu o poskytování
pečovatdské stnltHivv službv s I^iecé/.nť charitou Brno. oblastní charita Břeclav pro chráněné
bydleni pru seniorv .Mitsarykova 494 i.adná a po\čřuje stiirostku obce jejím podpisem.
J 7. Schvákni kuíHit sniloyvv na po/ťniťk piirť.c, SO/I
Hlasováni: 8-0-0

Usnťseni c. 15/I3/Z16: Zai>tupttcist\o obce Ladná schvaltye kupní snilo\u nil po/ďmek

parc.c. 50/1 v k.u. Ladná spáni bytein
Žil cenu 320 000.- Kč a povef-tije staro.slkii obce jej ini p<.)dpi.sem.
ró. Zrušeni pnxifiť (»o<ťinky parc.č. l |5K/t2l
tllasováni; ^-U-u

rsnťscnj é. 16/13/ZI6: /a.stupilelsl\o obťť I.cklná scfníiluje /ru.scní prodeje pozemku parc.č.
1158,'l2l o vvméřc 962 nr v k.u. Ladila .s l1rm<H.i Slďvitťl.slvi Némec.

19. Schválťiii přťdfinaiicovani sikcc „Struniuř.idi pro líťííjon Podlyjcí"
Biinkovni spojeni:
KB Břeclav

í.ú.35-ňtl7t)ňy(^37.'(jl0()
tCO:7508213í<
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Obec LADNÁ
Masarykova l ll)/ň0. PSČ 6l)l 46. okres fireclav

Hlasovaní: 8.0-0

Usneseni č. 17/13/ZI6: Zastupitelstvo obce Ladná schvajuje pi'cdtlnancovani projektu

„Stromořadí pro Region Podluží" \ celkové výši 794 400.- Kč. z toho vrácená dotace bude

činil 713 000.-Ke.

20. Schváleni Dořizení záměru projektové dokumcntace
i llasovani; 8-()-()

llsnesťni č. 18/13/Z16: Zasiupitelslvo obce Ladná schvaluje zámér poříxení projektové
dokumentace pro povolovací ři/cní stavby pro budovu mateřské školy a budovu základní
školy v Ladné.

2LSťhvalenji záměru vvstavln chraiiťnetic bydjlťiii
Hlasování: 8-0-0

Llsnesení c. 19/13/Z16: Zastupitelstvo obce I.adná .schvaluje realizaci projektu výstavby 8
najenitiích bytů chránťiieho bydleni pro seniory na pozeniku parc.č. 50/1 v k.ú. Ladná.
Zastupitelstvo obec Ladná ukládá starostce Mjistit potřebné kroky související se zajištěním

podáni žádosti o dotaci na M MR ČR v rámci vylilaáenó výzvy k podání žádosti na podporu
výstavby podporovanvch bytů

Starostka pozvala přílomné na Novorocni končen, do divadlla. na ťaáíink a na komunilnť

bazar.

Starostka ukončila zasedáni v 18.30hud.

V Ladné 14. 1.2013

zapsala Jana Baigová

Bankovní spojeni:

Tel: 510324502
ť-mail: jnfo@ohedadna.Cir

KB Břeclav

fi.ú.35-69?%90237,0100
iČO: 75082128
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Obec LADNÁ
Masarykova 119-'60. PSČ 691 46, okres Bfeclav

Rená^TPriesterrathová. starostka

Oveřovattílé zápisu: Boliumila Tesařiková

Josef Pulkrabek

* j

Bankovní spojeiii:

KB Břeclav

C.u.35-6979690237.0100
IČO: 75082128
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Tel: 519 324 502
e-mail: jnto'Aobeclcidna.cz
w\vw.tíbťcladna,_cz

