
Příloha č. 3 
Zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce konaného dne 21.3.2023 
 

 
Souhrn usnesení  

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce konaného dne 21.3.2023 
 
 

 
Usnesení č. 1/1/2023 
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jiřího Svárovského a pana 
Jana Kaňku. 

 
Usnesení č. 2/1/2023 
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. 12/2022 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2023 
6. Dohoda o provedení práce – údržba a oprava vozového parku obce 
7. Navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1.4.2023 
8. Prodej pozemku obce 
9. Pronájem částí pozemků obce 
10. Prodej přívěsné stříkačky PS 12 
11. Darování požárních aut obce – IFA 2x 
12. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
13. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením 
14. Návrh zadání Územního plánu Ledce 
15. Různé 
16. Diskuse 
17. Závěr 

 
Usnesení č. 3/1/2023 

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce na údržbu a 
opravu vozového parku obce s M.R., bytem Ledce, s účinností od 1.4.2023 do 31.8.2026, 
odměna bude činit 160,- Kč/hodinu. 

 
 
Usnesení č. 4/1/2023 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády ze dne 30. 
listopadu 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.4.2023 neuvolněným členům 
zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce, přičemž 
dosavadní výše odměny za výkon funkce starosty obce a místostarosty obce se nemění, k 
navýšení odměn dochází pouze u funkcí předsedů výborů: 

 



Funkce Odměna za měsíc 
(v Kč) 

starosta obce 28.946,- 
Místostarosta obce 7.313,- 
předseda finančního výboru ZO 1.593,- 
předseda kontrolního výboru ZO 1.593,- 
předseda výboru pro sport a tělovýchovu ZO 1.593,- 
předseda výboru pro kulturní, školské a sociální 
záležitosti ZO 

1.593,- 

předseda výboru pro rozvoj obce a životní 
prostředí ZO 

1.593,- 

 
Usnesení č. 5/1/2023 
         Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje prodej pozemku v k.ú. Ledce  p.č. 586/102 o výměře 3868  
         m2 (trvalý travní porost) za cenu 1.121.720,- Kč bez DPH společnosti VAK Mladá Boleslav.  
         Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující. 
 
Usnesení č. 6/1/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu části  pozemků v k.ú. Ledce -  p.p.č. 372/1  o 
výměře 1000 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 372/3 o výměře 1300 m2 (ostatní plocha) s účinností 
od 1.7.2023 na dobu neurčitou, cena za pronájem uvedených pozemků je stanovena ve výši 
240,- Kč/rok. 

 
Usnesení č. 7/1/2023 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem přívěsné stříkačky PS 12 za cenu 4.500,- Kč. 
 
 
Usnesení č. 8/1/2023 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s SDH Ledce, předmětem darovací 
smlouvy budou hasičská auta IFA 42-69 a IFA-W-050-101.38207.  

 
 
Usnesení č. 9/1/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2023 o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.  

 
 
Usnesení č. 10/1/2023 
Zastupitelstvo obce Ledce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)  a § 99 odst. 2 zákona č. 
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty 
obce/místostarosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
a) rozpočtové příjmy v neomezené výši 
b) rozpočtové výdaje ve výši 400.000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů 
c) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce/místostarosta obce samostatně 
provádět jen v případech: 

 rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 

nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 



 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 

 poslední rozpočtové opatření v plném rozsahu a v daném roce, jak v příjmech, tak ve 
výdajích schvaluje starosta obce nebo místostarosta obce. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty obce/místostarosty obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, 
konaném po schválení rozpočtového opatření starostou/místostarostou a jejího stručného 
zdůvodnění. 
 
 
Usnesení č. 11/1/2023 

Zastupitelstvo obce jako příslušený orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2003 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání Územního plánu 
Ledce. 

 
 
 
 

Ověřovatelé: Jiří Svárovský 
  Jan Kaňka 
 
 
 
Starosta: Bc. Michal Rozkovec 

  


