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

konaného dne 8. března 2022 
 

 

Usnesení č. 1/2022  
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje ověřovatele zápisu Václava Šiftu a Rostislava Sedláčka. 
 
Usnesení č. 2/2022  
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje program zasedání. 
  
Usnesení č. 3/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s uzavřením smlouvy č. 1190900099 o poskytnutí 
podpory  ze SFŽP ČR ve výši 223.000,- Kč  na akci „Nová zeleň na veřejných místech obce 
Ledce u Mladé Boleslavi“  a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 4/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením směnné smlouvy č.j. 2701/2022, kdy bude směněn 
pozemek p.č. 425/41 (orná půda o výměře 86 m2) ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 425/40 
(orná půda o výměře 86 m2) ve vlastnictví Marie Horáčkové. Náklady spojené se sepsáním 
směnné smlouvy, s vypracováním návrhu na vklad a náklady spojené s provedením vkladu do 
katastru nemovitostí uhradí obec Ledce. 
 
Usnesení č. 5/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením směnné smlouvy č.j. 2601/2022, kdy bude směněn 
pozemek p.č. 425/43 (orná půda o výměře 13 m2) ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 425/42 
(zahrada o výměře 20 m2) ve vlastnictví Lucie Pánkové. Zároveň dojde ke zrušení věcného 
břemene užívání k pozemku pč. 425/42 v k.ú. Ledce.  Náklady spojené se sepsáním směnné 
smlouvy, s vypracováním návrhu na vklad a náklady spojené s provedením vkladu do katastru 
nemovitostí uhradí obec Ledce. 
 
Usnesení č. 6/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje uzavření kupní smlouvy čj. 2501/2022 s Janem 
Fidrmucem na koupi pozemku p.č. 425/44 (orná půda) o výměře 30 m2 za cenu 4.500,- Kč. 
Veškeré náklady spojené s převodem předmětu převodu, zejména pak náklady spojené 
s vypracováním geometrického plánu, se sepsáním kupní smlouvy a s vyhotovením návrhu na 
vklad, správní poplatek z vkladu do katastru nemovitostí uhradí obec Ledce. 
 
Usnesení č. 7/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje  uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
v budově OÚ v Ledcích čp. 120. Prostory budou využity pro poskytování služeb občanům. 
Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.4.2022 do 31.3.2024, nájemné je stanoveno 
ve výši 200,- Kč měsíčně. 
 
Usnesení č. 8/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje  uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
21.12.2020, kde dojde ke změně výše nájemného z částky 100,- Kč měsíčně na částku 200,- 
Kč měsíčně.  



 
Usnesení č. 9/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-6020616 mezi obcí Ledce a ČEZ distribuce a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 
Usnesení č. 10/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Ledce a Zuzanou Lhotákovou za úplatu 6.400,- Kč, veškeré náklady spojené s uzavřením 
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí ponese Zuzana Lhotáková.  
 
Usnesení č. 11/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s poskytnutím daru ve výši 20.000,00 Kč na pomoc 
Ukrajině prostřednictvím veřejné finanční sbírky na pomoc Červeného kříže Ukrajině. 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: Václav Šifta   dne 8.3.2022 
                       Rostislav Sedláček                 dne  8.3.2022     
 
 
Starosta:         Josef Keller                             dne 8.3.2022     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


