Z Á P I S č. 16/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Ledce, které se konalo ve středu
dne 3. 3. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ledce
Zastupitelé:
Přítomni:
Mgr. Martin Burant, Alena Hermanová, Lenka Kmohanová, Miroslav Krček, Oldřich Krupička
Omluveni: Ing. Jan Maňas
Neomluveni: Mgr. Ladislav Žák
Občané: dle listiny přítomných
Program jednání:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a návrh programu jednání
Zpráva z kontrolního a finančního výboru
Zpráva starosty, místostarosty, smlouva darovací, převod kanalizace, nájem
rybníka, žádost o dotaci, přijetí dotace, výběrové řízení veřejné zakázky,
veřejnoprávní smlouva
Směrnice č. 1/2021
Rozpočtová opatření
Interpelace zastupitelů a diskuze
Usnesení a závěr

K bodu 1)
Zasedání ZO Ledce bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce p. Miloslavem Krčkem (dále
jako předsedající).
Předsedající konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání ZO a podal návrh na ověřovatele
zápisu - Mgr. Martina Buranta a Oldřicha Krupičku. K návrhu programu a ověřovatelů nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje navržený program jednání a ověřovatele zápisu pana
Mgr. Martina Buranta a Oldřicha Krupičku.
Hlasování: pro 5 hlasů

proti 0 hlasů

zdrženo 0

K bodu 2)
Předseda KV p. Mgr. Martin Burant seznámil se zprávou z kontrolního výboru konaného dne
15. 2. 2021.

Předsedkyně FV pí. Alena Hermanová seznámila se zprávou z finančního výboru konaného
dne 22. 2. 2021.
Zastupitelstvo obce Ledce bere na vědomí zprávy výborů.
K bodu 3)
a) Starosta seznámil přítomné s darovací smlouvou mezi Karlem Bulantem jako dárcem a obcí
Ledce jako obdarovanou ohledně pozemků č. kat. 205/7, 205/33, 182/5, 1572/4, 205/12, 181/6
a 205/31 v katastrálním území Ledce u Kladna se všemi součástmi a příslušenstvím dle
plánovací smlouvy ze dne 1. 7. 2009.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje přijetí daru – pozemků č. kat. 205/7, 205/33, 182/5,
1572/4, 205/12, 181/6 a 205/31 na základě darovací smlouvy mezi Karlem Bulantem a obcí
Ledce a pověřuje starostu k podpisu smlouvy a všech potřebných dokumentů. Převod
pozemků vychází z plánovací smlouvy ze dne 1. 7 .2009.
Hlasování: pro 5 hlasů proti 0 hlasů

zdrženo 0

V souvislosti s převodem pozemků obec Ledce jedná s panem Bulantem i o převodu
kanalizačního řadu pod těmito pozemky.
b) Starosta přítomné seznámil se žádostí Českého rybářského svazu MO Smečno o pronájmu
pozemku parc. č. 1393/2 (rybník Hrádek) na dobu určitou do 28. 2. 2022 za cenu 5.600 Kč
ročně. Pan Burant navrhl, aby smlouva byla uzavřena pouze do konce roku 2021 a aby došlo
k vyčištění odtoku.
Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku p. č. 1393/2 (rybník Hrádek) na dobu určitou
do 31. 12. 2021 za cenu 4 670 Kč ročně Českému rybářskému svazu MO Smečno
s podmínkou vyčištění odtoku.
Hlasování: pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdrženo 0
c) Starosta předložil záměr obce Ledce o žádosti na dotace z Fondu Středočeského kraje
Programu obnovy venkova (dotace 1.000 Kč na obyvatele).
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
d) Starosta přítomné požádal o schválení poskytnuté dotace z Programu 2017-2020
Středočeského kraje na rekonstrukci chodníků v obci 2. etapa ve výši 461 tis. Kč.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje přijetí investiční dotace z Fondu SK Programu
obnovy venkova 2017-2020 ve výši 461.000,- Kč se spolufinancováním obce ve výši 45,257
% a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Hlasování: pro 5 hlasů

proti 0 hlasů

zdrženo 0

e) Starosta informoval přítomné o výsledku výběrového řízení na Opravu místní komunikace a
výstavbu obratiště v obci Ledce. Řízení proběhlo dne 2. 3. 2021 v 11,00 hodin, přihlásilo se 12
firem, vítěznou firmou je STRABAG a.s., nabídková cena 873.395,83 Kč bez DPH. Žádná
nabídka nebyla vyřazena, při podání žádosti byla rozhodující cena.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje pořadí dle zápisu komise k hodnocení nabídce
k zakázce malého rozsahu zadávené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. „Oprava místní
komunikace a výstavba obratiště v obci Ledce“. Zároveň pověřuje starostu k podpisu
všech potřebných dokumentů.
Hlasování: pro 5 hlasů

proti 0 hlasů

zdrženo 0

f) Starosta informoval o žádosti o.p.s. Přemyslovské střední Čechy o finanční příspěvek 5 Kč
na obyvatele a rok na činnost společnosti a s tím související podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje žádost o.p.s. Přemyslovské střední Čechy o finanční
příspěvek 5 Kč na obyvatele a rok na činnost společnosti včetně podpisu veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Hlasování: pro 5 hlasů proti 0 hlasů

zdrženo 0

g) Starosta informoval přítomné o žádosti na prodej části pozemku č. kat. 1595/1 (jedná se o
rozměr 13 x 2 m) v katastrálním území Ledce u Kladna před domem č. p. 41.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce neschvaluje žádost o prodej části pozemku č. kat. 1595/1 o
výměře 13 x 2 m před domem č. p. 41.
Hlasování: pro 5 hlasů proti 0 hlasů

zdrženo 0

K bodu 4)
Pan starosta seznámil přítomné s novou Směrnicí č. 1/2021 ohledně zadávání zakázek. Změna
se týká bodu 1.5.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje Směrnici č. 1/2021.
Hlasování: pro 5 hlasů

proti 0 hlasů

zdrženo 0

K bodu 5)
Pan starosta přítomné informoval o rozpočtovém opatření č. 10/2020 ze dne 31. 12. 2020 a
rozpočtovém opatření č. 1/2021 ze dne 31.1.2021, která byla schválena v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce Ledce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2020 ze dne 31. 12.
2020 a Rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 31. 1. 2021

K bodu 6)
Diskuze k projednávaným bodům pořadu jednání proběhla před hlasováním.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvky občanů do diskuze.

K bodu 7)
Usnesení jsou u jednotlivých projednávaných bodů.
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19.05 hodin.

Miloslav Krček, starosta

Lenka Kmohanová, místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Martin Burant
V Ledcích dne 3. 3. 2021
Zapsala: Lenka Kmohanová

Oldřich Krupička

Výpis zápisu č. 16/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Ledce, které se konalo ve středu
dne 3. 3. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ledce

d) Starosta přítomné požádal o schválení poskytnuté dotace z Programu 2017-2020
Středočeského kraje na rekonstrukci chodníků v obci 2. etapa ve výši 461 tis. Kč.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje přijetí investiční dotace z Fondu SK Programu
obnovy venkova 2017-2020 ve výši 461.000,- Kč se spolufinancováním obce ve výši
45,257% a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 5 hlasů

Miloslav Krček, starosta

proti 0 hlasů

zdrženo 0

Lenka Kmohanová, místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Martin Burant
V Ledcích dne 3. 3. 2021
Zapsala: Lenka Kmohanová

Oldřich Krupička

