
 S O U H R N  U S N E S E N Í 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ledce 

konaného dne 19. května 2021 
 

 

Usnesení č. 7/2021  
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje ověřovatele zápisu Františka Beneše a Václava Šiftu. 
 
Usnesení č. 8/2021  
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje program zasedání. 
  
Usnesení č. 9/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje předložený Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 „s výhradou“. Chyby a nedostatky byly 
již napraveny.  
 
Usnesení č. 10/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje účetní závěrku obce Ledce za rok 2020.  
 
Usnesení č. 11/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Ledce za rok 2020 
 
Usnesení č. 12/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod zůstatku hospodaření Mateřské školy Ledce za rok 2020 
ve výši  6.554,73 Kč do Rezervního fondu Mateřské školy Ledce. 
 
Usnesení č. 13/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje prodej pozemku  p.č. 16/13 o výměře 41 m2 a  zároveň 
schvaluje koupi pozemku p.č. 702 o výměře 2 m2. Cena je stanovena zastupitelstvem obce ve 
výši 600,- Kč/m2. Veškeré náklady hradí kupující.  
 
Usnesení č. 14/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Diké Zahrady s.r.o., 
Příšovice 290, 463 46  Příšovice, IČ: 27318753  na projekt „Nová zeleň na veřejných místech 
obce Ledce u Mladé Boleslavi – výsadba 69 kusů vzrostlých stromů v obci Ledce“  za cenu 
264.187,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 15/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 
číslo 2021-01-006 s Nadací Partnerství, údolní 33, Brno, IČ: 45773521 a pověřuje starostu 
obce podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 16/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“  S-
1460/OŽP/2021 na částku 3.482,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 



Usnesení č. 17/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na automatický závlahový 
systém s PANGEA trade s.r.o., Sněhurčina 676/5, Liberec 15 za částku 181.425,- Kč bez 
DPH, cena vč. DPH činí 219.524,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 18/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s akcí „Odvětrání digestoře restaurace“ 
 
Usnesení č. 19/2021 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s osazením kamer na sběrném místě z důvodu ochrany 
veřejného pořádku a majetku obce. 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: František Beneš  dne 19.5.2021 
                       Václav Šifta                            dne 19.5.2021     
 
 
Starosta:         Josef Keller                             dne 19.5.2021     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


