
Příloha č. 3 
Zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce konaného dne 1.12.2022 
 

Souhrn usnesení  
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce konaného dne 1.12.2022 

 
 
Usnesení č. 1/2/2022 
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Ing. Davida Beneše a pana 
Michala Karabina. 

 
Usnesení č. 2/2/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
Program jednání:  

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 7/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022 
5. Mimořádná splátka úvěru obce 
6. Rozpočtové opatření č. 11/2022 
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce 
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ledce pro rok 2023 – Osvětová beseda Ledce 
9. Dar Knihovně města Mladá Boleslav 
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
11. Změna pachtovní smlouvy č.j. 410/2014 
12. Změna nájemní smlouvy č.j. 336/2020 
13. Určení zastupitele obce ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu obce Ledce 
14. Různé 
15. Diskuse 
16. Závěr 

 
Usnesení č. 3/2/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s mimořádnou splátkou úvěru č. 0317322489/LCD ve výši 6.000.000,- 
Kč v měsíci prosinci 2022. 
 
Usnesení č. 4/2/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022, které se týká navýšení položky 8124 
o 6.000.000,- Kč – jedná se o mimořádnou splátku úvěru č. 0317322489/LCD. 
 
Usnesení č. 5/2/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2026, střednědobý 
výhled je sestaven jako přebytkový, z přebytku budou hrazeny splátky úvěru. 
 
Usnesení č. 6/2/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí     
finančního příspěvku pro Osvětovou besedu Ledce ve výši 10.000,- Kč na rok 2023. Prostředky  
budou požity na nákup barev na dřevo na nátěr laviček pro přírodní divadlo, nátěrových barev  
pro výrobu kulis a nátěr rekvizit a dále na nákup dekoračních látek. 
 
 



Usnesení č. 7/2/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000,- Kč Knihovně města  
Mladá Boleslav v roce 2023. 
 
Usnesení č. 8/2/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného   
břemene a s dohodou o umístění stavby na p.p.č. 425/38 v k.ú. Ledce za úplatu 2.000, Kč. 
 
Usnesení č. 9/2/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě č.j. 410/2015, 
uzavřené dne 10.10.2015, změněné Dodatkem č. 1 z 20.10.2018 a Dodatkem č. 2    z 21.12.2020. 
Dodatkem č. 3 dojde k prodloužení doby pachtu na období od 1.1.2023 do  31.12.2026. 

 
Usnesení č. 10/2/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.j.                      
336/2020, uzavřené dne 21.12.2020, změněné Dodatkem č. 1 ze dne 9.3.2022. Dodatkem č. 2          
dojde k prodloužení doby nájmu na období od  1.1.2023 do 31.12.2026. 
 
Usnesení č. 11/2/2022 
Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh a v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006   
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,  
určuje člena zastupitelstva Bc. Michala Rozkovce spolupracovat s pořizovatelem Územního  
plánu obce Ledce v rozsahu daném zákonem.  
 
 
 

Ověřovatelé: Ing. David Beneš 
  Michal Karabin 
 
 
Starosta: Bc. Michal Rozkovec 

  


