Obec Ledčice
Zastupitelstvo obce Ledčice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 8. 3. 2016 od 19 hodin U Cinků
Bod 1)
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Ledčice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin
starostkou obce paní Jiřinou Michovskou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a ohlášeno v souladu
se zákonem č.128/2000 Sb. po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 3. 2016 do 8. 3. 2016.
Současně byla informace o konání zasedání zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že přítomno je 13 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni byli členové zastupitelstva:
Tomáš Uher
Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomného nového člena
zastupitelstva, který nastoupil na uvolněný mandát ke složení slibu. Novým členem
zastupitelstva se stal dne 6. 2. 2016 za Sdružení nezávislých kandidátů Ledčice pan Roman
Rubín.
Před složením slibu předsedající upozornila přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Ledčice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

Bod 2)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Evu Veverkovou, Jakuba Mareše a
zapisovatelem Moniku Knorovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice určuje ověřovateli zápisu Evu Veverkovou, Jakuba Mareše
a zapisovatelem Moniku Knorovou.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Kontrola zápisů z rady obce a kontrola usnesení zastupitelstva obce Ledčice
Kontrolu zápisů z rady obce přednesla místostarostka obce paní Hlavsová.
Kontrola usnesení zastupitelstva obce Ledčice ze dne 15.12.2015 bude provedena na příštím
zasedání ZO.

Bod 3)
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a s doplněním
v části bodu 12) Různé – písmena f, g, h, i, j
K návrhu programu byl předsedající vznesen návrh na doplnění programu, a to:
zařazení k bodu 12) Různé, pod písmena: f) příprava oslav 790 let obce
g) Pražská integrovaná doprava II. Etapa
h) oprava hřbitovních zdí
i) příprava projektů na opravu SD a kompostárnu
j) znalecký posudek na pozemek par. č. 3283
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje doplnění k bodu 12) Různé pod písmena:
f) příprava oslav 790 let obce
g) Pražská integrovaná doprava II. Etapa
h) oprava hřbitovních zdí
i) příprava projektů na opravu SD a kompostárnu
j) znalecký posudek na pozemek par. č. 3283
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K programu nebyl vznesen další doplňující návrh.

Předsedající konstatovala, že body 1) a 2) programu zasedání byly již projednány
a naplněny a přešla tedy k projednání v pořadí dalšího bodu programu a to bodu 3).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení a složení slibu novými členy zastupitelstva
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Program
4) Volba člena rady a členů výborů
5) Volba člena zastupitelstva do školské komise
6) Závěrečný účet
7) Rozpočtové opatření č. 1
8) Výběrové řízení na projektovou dokumentaci DPS
9) Odměny členů OZ od 1. 1. 2016
10) Rozdělení hospodářského výsledku PO
11) Přijetí daru
12) Různé: a) výkup pozemků a směna
b) revokace usnesení číslo 18 ze dne 28. 6. 2005
c) projekt rekonstrukce ZŠ
d) sociální zázemí sportoviště
e) oprava komunikace ke hřbitovu
f) příprava oslav 790 let obce
g) Pražská integrovaná doprava II. etapa
h) oprava hřbitovních zdí
i) příprava projektů na opravu SD a kompostárnu
j) znalecký posudek na pozemek par. č. 3283
13) Diskuze
14) Závěr
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 4)
Volba člena rady a členů výborů
a) Volba člena rady
Předsedající seznámila s uvolněným místem člena rady po rezignaci pana Lukáše Vraspíra a
vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady obce.
Byl podán následující návrh: p. Salač navrhl p. Mareše.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice volí člena rady pana Mareše.
Výsledek hlasování: Pro

12

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

1 (Mareš)

b) Volba člena finančního výboru
Na uvolněné místo člena finančního výboru, po Ing. Monice Antošové, vyzvala předsedající
členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:

p. Michovská navrhla p. Jansu
p. Vereš navrhl p. Müllera

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice volí člena finančního výboru pana Jansu.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti 0

Zdrželi se

4 (Král, Vereš, Jansa,
Mareš)

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
c) Volba člena kontrolního výboru
Na uvolněné místo člena kontrolního výboru, po Marcele Polmové, vyzvala předsedající
členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh: p. Sirová navrhla p. Müllera
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice volí člena kontrolního výboru pana Müllera.
Výsledek hlasování: Pro

12

Proti 0

Zdrželi se

1 (Müller)

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod 5)
Volba člena zastupitelstva do školské rady
Volba na uvolněné místo člena zastupitelstva do školské rady po panu Lukáši Vraspírovi,
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů.
Byl podán následující návrh: p. Michovská navrhla p. Veverkovou
p. Müller navrhl p. Krále
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice volí do školské rady člena zastupitelstva paní Veverkovou.
Výsledek hlasování: Pro

9

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

4 (Veverková, Knorová,
Müller, Vereš)

Bod 6)
Závěrečný účet obce a účetní závěrka
a) Závěrečný účet obce Ledčice 2015
Předsedající seznámila se závěrečným účtem obce Ledčice za rok 2015 včetně zákonem
stanovených příloh.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2015, vyvěšený
od 17. 2. 2016 do 3. 3. 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Ledčice a výkazem FIN 2-12 s výhradami, na základě nichž přijímá územní samosprávný
celek opatření potřebný k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, a to, že na PROFILU
ZADAVATELE – veřejná část, budou vyvěšeny všechny smlouvy nad 500 tis.
Přílohy: Závěrečný účet 2015
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Ledčice za rok 2015
Výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12.2015
Výpis z úřední desky vyvěšení 15 dnů před zasedáním ZO
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Závěrečný účet za rok 2015, vyvěšený od 17. 2.
2016 do 3. 3. 2016, spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ledčice
a výkazem FIN 2-12 s výhradami, na základě nichž přijímá územní samosprávný celek
opatření potřebný k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, a to, že na PROFILU
ZADAVATELE – veřejná část, budou vyvěšeny všechny smlouvy nad 500 tis.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) Účetní závěrka obce Ledčice 2015
Předsedající seznámila s účetní závěrkou Obce Ledčice za r. 2015, zastupitelstvo obce
vychází při schvalování účetní závěrky z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31.12.2015 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, Inventarizační zpráva, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce a Zpráva z vnitřní finanční kontroly-komentář.
Výsledkem hospodaření obce za rok 2015 je zisk ve výši 5.308.557,74 Kč.
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Ledčice za rok 2015
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva z vnitřní finanční kontroly-komentář
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,

o obcích, účetní závěrku Obce Ledčice za rok 2015 včetně výsledku hospodaření za rok
2015 ve výši + 5.308.557,74 Kč.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Bod 7)
Rozpočtové opatření č. 1
Předsedající seznámila s rozpočtovým opatřením č. 1.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Bod 8)
Výběrové řízení na projektovou dokumentaci DPS
Předsedající seznámila, že je nutné začít s přípravou projektové dokumentace k DPS (dům
s pečovatelskou službou) v č. p. 16, jednak z hlediska chátrání objektu a také legislativní
proces si vyžádá určitý čas.
Začít by se mělo právě s projektovou dokumentací a upřesnit zadání.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrhy: zůstává původní záměr s objektem a to denní stacionář a malometrážní byty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové řízení se zadávacími podmínkami na denní
stacionář a počet malometrážních bytů.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod 9)
Odměny členů ZO od 1. 1. 2016
Předsedající seznámila s Nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, a to od 1. 1. 2016 se nárokově zvyšují odměny jen uvolněným členům
zastupitelstev. Pro neuvolněné členy zastupitelstva zvýšení odměn nárokové není; zvyšuje se
jen maximální výše odměny za jednotlivé funkce.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje navýšení odměn za výkon funkce členů
zastupitelstev.
Výsledek hlasování: Pro

0

Proti 13

Zdrželi se

0

Usnesení č. 12 nebylo schváleno.

Bod 10)
Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Předsedající seznámila s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace, který
činí 33.063,64 Kč za rok 2015.
Zastupitelstvo má možnost převést výsledek hospodaření příspěvkové organizace do
některého z vytvořených fondů PO nebo vrátit do rozpočtu o obce.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh: převést přebytek do rezervního fondu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje návrh převést přebytek výsledku hospodaření
příspěvkové organizace ve výši 33.063,64 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Bod 11)
Přijetí daru
Předsedající seznámila s Darovací smlouvou mezi Obcí Ledčice a firmou Semmlerock Stein +
Design Dlažby a.s. Ledčice ve výši 30 tis. korun pro Sokol Ledčice.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje smlouvu o přijetí daru s firmou Semmlerock Stein
+ Design Dlažby a.s. Ledčice ve výši 30 tis. korun pro Sokol Ledčice.
Výsledek hlasování: Pro

13

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Bod 12)
Různé:
a) Výkup pozemků a směna

Proti 0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámila přítomné s usnesením č. 98 ze dne 15. 12. 2016, kterým
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se zahájením výkupu pozemků pod vodní nádrží
„Ledčice – Pod uličkou“ s přiléhající plochou.
Výkup bude zahájen směnou pozemků par. č. 1041/6 a 1041/8 ve vlastnictví obce Ledčice
s pozemky par. č. 3029, 2985, 3030, 3027, st. 457 ve vlastnictví pana Lubomíra Mergla bytem
Veltrusy. Obec musí vyvěsit záměr směny na úřední desku.
Dále bude uzavřena smlouva kupní s Ing. Ladislavem Velímským a paní Jindrou Holubovou
na pozemek par. č. 2984 a s panem Josefem Fricem p. st. 458.
Výchozí (nejnižší) ceny pozemků budou stanoveny znaleckým posudkem.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje vyvěšení záměru na směnnou smlouvu pozemků
par. č. 1041/6 a 1041/8 ve vlastnictví obce Ledčice s pozemky par. č. 3029, 2985, 3030,
3027, st. 457 ve vlastnictví pana Lubomíra Mergla bytem Veltrusy a dále přípravu
kupní smlouvy s Ing. Ladislavem Velímským a paní Jindrou Holubovou na pozemek
par. č. 2984 a s panem Josefem Fricem p. st. 458.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
b) Revokace usnesení č. 18 ze dne 28. 6. 2005
Předsedající seznámila s usnesením, které bylo přijato v roce 2005 a vztahující se k pozemku
1041/6, kde bylo přislíbeno prodej pozemku přesně neurčeno paní Anně Tiché. Vzhledem
k době, kdy byl projeven zájem o koupi pozemku, uplynulo více jak deset let a zájem obce je
vypořádat pozemky pod vodní nádrží „Pod uličkou“.
Předsedající navrhla předmětné usnesení zrušit.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje návrh zrušit usnesení č. 18 ze dne 28.6.2005
vztahující se k pozemku 1041/6 (přislíben prodej pozemku pí. Anně Tiché)
Výsledek hlasování: Pro

10

Proti 0 (Müller)

Zdrželi se

2 (Sirová, Rubín)

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

c) Projekt - rekonstrukce budovy ZŠ
Předsedající seznámila s přístavbou a tím zkapacitnění mateřské a základní školy i školní
jídelny.
Byla vypracována podrobná studie. V současné době se pracuje na projektu k ÚR a
stavebnímu povolení.

Požádáno o dotaci na Ministerstvu financí ČR, výše dotace cca 10.600.000 Kč celková
částka na přístavbu je 14.400.000 Kč
Celková oprava zahrnuje, jak přístavbu budovy, tak, sanaci vlhkého zdiva a zateplení.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje přístavbu budovy i podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo financí ČR a je si vědomo spoluúčasti na financování z rozpočtu obce. Výše
dotace cca 10.600.000 Kč celková částka na přístavbu je 14.400.000 Kč
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
d) Sociální zázemí sportoviště
Předsedající seznámila s podáním žádostí o dotaci na výstavbu sociálního zázemí sportoviště
na Skalce.
Podány dvě žádosti, a to na MŠMT, kde je spoluúčast 50% žadatele a druhá byla podána
do Programu rozvoj obcí a měst Středočeského kraje, kde je spoluúčast necelých 10 %.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání dvou žádostí o dotaci na výstavbu
sociálního zázemí sportoviště na Skalce a to na MŠMT, kde je spoluúčast 50% žadatele
a druhou do Programu rozvoj obcí a měst Středočeského kraje, kde je spoluúčast
necelých 10 %.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
e) Oprava komunikace
Předsedající seznámila s podáním žádostí o dotaci na opravu komunikace z návsi od dětského
hřiště až ke hřbitovům. Úsek byl projednán na zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2016.
Celkové náklady dle rozpočtu činí 2.400.000 Kč, výše dotace 1.000.000 Kč. Žádost podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR o dotaci na opravu komunikace z návsi od dětského hřiště až ke hřbitovům.
Celkové náklady dle rozpočtu činí 2.400.000 Kč, výše dotace 1.000.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro

13

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

f) Příprava oslav
Předsedající seznámila se 790. výročím o první písemné zmínce o Obci Ledčice a 130. výročí
založení místní základní školy, které oslavíme v letošním roce.
Zároveň si v tomto roce připomínáme 700. výročí narození Karla IV.
Dále předsedající předkládá zastupitelům ke zvážení, zda obec bude pořadatelem oslav tohoto
výročí a případné navržení termínu a rozpočtu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje uspořádání oslav výročí: 790 let o první písemné
zmínce o Obci Ledčice a 130 let od založení místní základní školy. Oslavy se uskuteční
dne 3.9.2016.
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.
g) II. etapa Pražské integrované dopravy
Předsedající seznámila zastupitele i přítomné se zařazením obce Ledčice do II. etapy Pražské
integrované dopravy. Mělo by se tak uskutečnit od července letošního roku a v červnu by
mělo dojít k úpravám jízdních řádů.
Za příplatek bude možné navrhnout i spoje, které bude obec požadovat nad rámec navrženého
jízdního řádu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje zařazení obce Ledčice do II. etapy Pražské
integrované dopravy, ke které dojde v červenci letošního roku.
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.
h) Oprava hřbitovní zdi
Předsedající seznámila se současnými přípravami žádostí o příspěvek na opravu hřbitovní zdi
bývalého evangelického hřbitova. Dotační program vyhlásilo MZe ČR. Spoluúčast 30%,
maximální výše dotace 700 tis., termín do 15. 3. 2016.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti na MZe ČR o příspěvek na opravu
hřbitovní zdi bývalého evangelického hřbitova.

Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.
i) Příprava projektů na opravu SD (sběrného dvora) a kompostárny
Předsedající seznámila s blížícími se výzvami v OŽP do které by bylo možné zahrnout opravu
sběrného dvora a to nakoupením kontejnerů a realizaci komunitní kompostárny.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje návrhy na zpracování projektu na opravu
sběrného dvora a komunitní kompostárny.
Výsledek hlasování: Pro

2 (Michovská, Salač)
Zdrželi se
8

Proti 3 (Král, Müller, Vereš)

Usnesení č. 23 nebylo schváleno.
2) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje návrh na zpracování projektu na opravu
sběrného dvora.
Výsledek hlasování: Pro

11

Proti 1 (Mich.)

Zdrželi se

1 (Salač)

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

j) Prodej pozemku par. č. 3283
Předsedající seznámila se znaleckým posudkem, který stanoví cenu pozemku par. č. 3283
v k. ú. Ledčice, na který se přihlásili dva zájemci a od ceny stanovené soudním znalcem se má
odvíjet nejnižší podání.
Cena pozemku je 95.390 Kč.
Zastupitelstvo musí schválit nejnižší podání nabídkové ceny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje vyhlášení nejnižší podání cenové nabídky k
pozemku par. č. 3283 v k. ú. Ledčice.
Výsledek hlasování: Pro
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Usnesení č. 25 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 13)
Diskuze

 v sobotu 12. 3. 2016 v kostele sv. Václava koncert - Postní meditace, vystoupí smíšený
pěvecký sbor Anonym pod vedením Michala Novenka
 v neděli 13. 3. 2016 U Cinků dětský maškarní karneval
 v úterý 15. 3. 2016 U Cinků povídání a návod jak si sestavit svůj rodokmen –
přednášejí manželé Dvořákovi z č. p. 126
 v sobotu 19. 3. U Cinků začíná velikonoční jarmark, který bude následně otevřen
v neděli 20. 3. 2016 a poté o Velkém pátku, v sobotu 26. 3. 2016 proběhne pečení
chleba a mazanců, naposledy bude otevřen v neděli 27. 3. 2016 o Boží hod
velikonoční
 v úterý 22. 3. 2016 kurz tvoření figurek z kukuřičného šustí
 v sobotu 16. 4. 2016 se obec opět zapojí do akce: Ukliďme Česko
 kromě jógy, která je každé úterý, bude od tohoto týdne tj. od 10.3.2016 relaxační
cvičení a to každý čtvrtek od 17:30

Bod 14)
Závěr
Starostka obce poděkovala všem přítomným občanům i zastupitelům za účast a poděkovala
všem, kteří se zapojují do akcí pořádaných nejen obcí, ale i spolky působící na území obce.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21:07 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 3. 2016
Zapisovatel:

Monika Knorová

…………………………

Ověřovatelé: Eva Veverková

................................ dne ………….……

Eva Veverková

................................ dne ………….……

Jiřina Michovská

................................ dne .......................

Starosta:

Přílohy zápisu:

