
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 26. června 2013 
5/2013/ZM 

 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
5.2013/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
5.2013/14ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 9-14/2013/RM. 
5.2013/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s §84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení 
plnění rozpočtu v roce 2013 za období 1/2013 - 5/2013.  
 
 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
5.2013/39ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu Fondu 
rozvoje bydlení na rok 2013 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje. 
5.2013/40ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí půjček z FRB pro 
rok 2013: 

a) L. S. bytem Ledeč nad Sázavou požadavek půjčky na zateplení obvodového pláště 
domu čp. 765 v Ledči nad Sázavou ul. Na Rámech ve výši 100.000,- Kč, náklady 
200.000,- Kč 

b) J. P. bytem Ledeč nad Sázavou požadavek půjčky na výměnu oken u domu čp. 881 
v Ledči nad Sázavou ul. Julia Fučíka, požadovaná částka ve výši 83.000,- Kč, náklady 
ve výši 83.000,- Kč 

c) Nezl. P. V. bytem Ledeč nad Sázavou, zastoupen opatrovníkem E. V. bytem Ledeč 
nad Sázavou požadavek půjčky na rekonstrukci WC a koupelny v domě čp. 826 v 
Ledči nad Sázavou ul. Na Žižkově, požadovaná částka 50.000,- Kč, náklady 120.000,- 
Kč. 

d) J. K. bytem Ledeč nad Sázavou požadavek půjčky na výměnu palivového kotle emise 
3 ve výši 70.000,- Kč a výměnu oken ve výši 30.000,- Kč, náklady na montáž kotle 
cca 87.343,- Kč a na výměnu oken 35.063,- Kč a zmocňuje starostu města podpisem 
smluv.           

5.2013/41ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet Města 
Ledeč nad Sázavou za rok 2012 vyvěšen dne 5. 6. 2013, sejmut dne 20. 6. 2013. Současně se 
závěrečným účtem byla schválena i zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města 
Ledeč nad Sázavou za rok 2012 zpracovanou auditorem ing. Pavlem Lelkem, CSc. číslo 
osvědčení 1421. 
5.2013/42ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 
2012 převedení hospodářského výsledku ve výši 236.135,41 Kč do rezervního fondu a fondu 
odměn (v poměru 80% do rezervního fondu a 20% do fondu odměn). 



 
5.2013/43ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 
2012 převedení hospodářského výsledku ve výši 190.205,84 Kč do rezervního fondu a do 
fondu odměn (v poměru 50% do rezervního fondu a 50% do fondu odměn). 
5.2013/44ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad 
Sázavou příspěvková organizace za rok 2012 převedení hospodářského výsledku ve výši 
195.875,54 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn (v poměru 60% fondu odměn a 40% 
do rezervního fondu). 
5.2013/45ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času příspěvková 
organizace Ledeč nad Sázavou, Mizerov 82 za rok 2012 pokrytí ztráty záporného 
hospodářského výsledku ve výši – 30.736,52 Kč z rezervního fondu organizace vytvořeného 
z dřívějších zlepšených výsledků hospodaření. 
5.2013/46ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 7 odst. 1b) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání  
hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 2012 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč 
nad Sázavou využití hospodářského výsledku ve výši 1.293.342,42 Kč takto: 
1) 1.093.342,42 Kč zařadit do rozpočtu města Ledeč nad Sázavou opravy byt. a nebyt. 
hospodářství 
2) 200.000,- Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 
5.2013/47ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí investiční dotace ze 
Státního fondu životního prostředí na Vybudování sítě varovného vyrozumívacího systému 
pro Město Ledeč nad Sázavou“ (povodňový systém) ve výši 3.307.777,20 Kč. 
5.2013/48ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM05_130626 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky 
„Rozpočtová opatření č. ZM05_130626“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
5.2013/49ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele 
rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2013, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
5.2013/50ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm.  
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření dohody na 
splátkový kalendář k úhradě pohledávky ve výši 15.108,- Kč za vyúčtování služeb roku 2012 
v nebytových prostorách – „Kantýny“ – Habrecká 450 - poliklinika, a zmocňuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka k podpisu dohody s paní M. K. IČ 88899683, bytem, Ledeč nad 
Sázavou. 
5.2013/51ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  v souladu 
s § 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se  Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 na věcné břemeno, 
spočívající v právu související s výstavbou nového přejezdového zabezpečovacího  zařízení 
v rámci stavby „Výstavba PZS Kácov - Světlá nad Sázavou v km 29,058 a 30,565, 31,308 a 
31,473“. na pozemcích parc.č. poz. 384 – ostatní plocha v k.ú. Obrvaň, parc.č. 2287/3 a 2220 – 



vše ostatní plocha  v kat. území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 
smluv.  
5.2013/52ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na věcné břemeno, 
spočívající v právu související se stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy na 
pozemku parc.č. poz. 1650/41 v kat. území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.  
5.2013/53ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc.č. 
poz. 545 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (mezi ul. Melechovská – Z. M. Kuděje) manželům P. a R. 
J. bytem Ledeč nad Sázavou za částku 30,- Kč/m2 s tím, že uhradí geometrické zaměření 
pozemku společně s návrhem na vklad do KN a pověřuje starostu města k podpisu kupní 
smlouvy. 
5.2013/54ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc.č. 
poz. 545 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (mezi ul. Melechovská – Z. M. Kuděje) manželům Z. a J. 
O. bytem Ledeč nad Sázavou za částku 30,- Kč/m2 s tím, že uhradí geometrické zaměření 
pozemku společně s návrhem na vklad do KN a pověřuje starostu města k podpisu kupní 
smlouvy. 
5.2013/55ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 39 odst. 
1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje  pozemku parc.č. poz. 36/1 v kat. území Obrvaň (pod kapličnou za domem čp. 
8 v obci Obrvaň). 
5.2013/56ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 39 odst. 
1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje části pozemku parc.č. poz. 2596/16 (cca 22 m2) v kat. území Ledeč nad 
Sázavou (za bytovým domem čp. 855 v ulici Nad Lesem). 
5.2013/57ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 39 odst. 
1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje  pozemku parc.č. poz. 226/4 v kat. území Ledeč nad Sázavou (v ulici J. Haška 
mezi RD čp. 513 a stávajícími garážemi). 
5.2013/58ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 39 odst. 
1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje části pozemku parc.č. poz. 1448/1 (cca 620 m2) v kat. území Ledeč nad 
Sázavou (komunikace a sousedící plochy u hřiště v obci Kožlí). 
5.2013/59ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 39 odst. 
1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru darování pozemků parc.č. poz. 1448/2, 1448/3, 1448/4, 1448/5 a 1448/6 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou (komunikace a sousedící plochy u hřiště v obci Kožlí). 
5.2013/60ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převedení majetku od státu  
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha do vlastnictví města - pozemku 
parc.č. poz. 226/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou pouze formou bezúplatného převodu.  
5.2013/61ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 84 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení odstranění 
havarijního stavu WC v pavilonu „A“ ZŠ nádražní – 1.NP společností ATOS spol.s.r.o. Ledeč 
nad Sázavou za nabídkovou cenu ve výši 572.556,- Kč v období letních prázdnin a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 



5.2013/62ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku 
parc.č. poz. 913/8 v kat. území Ledeč nad Sázavou, manželům M. a V. Š. bytem 155 00 Praha 
5 _ Stodůlky , za částku 600,- Kč/m2 + prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
5.2013/63ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh smlouvy o právu provést 
stavbu v rámci akce „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“ s vlastníky dotčených pozemků a 
pověřuje starostu města podpisem smluv. 
5.2013/64ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j ) zákona č. 128/2000 
Sb.) o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření  „DOHODY O 
BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI“ s Ing. P. F. Pavlov, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města podpisem této dohody. Předmětem dohody je dodávka, převzetí, svoz, 
zpracování kompostovatelných biologicky odstranitelných odpadů  v množství 300 až 400 tun 
a to za cenu v rozmezí od  150 do 200 Kč/t komunálního biologicky rozložitelného odpadu za  
celkovou cenu, která se může pohybovat v rozmezí 45.000 Kč až  80.000 Kč ročně. 
 
 
 
 

III.  ZM odkládá: 
5.2013/2ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. x) 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů odkládá rozhodnutí ve 
věci dalšího postupu pořizování územního plánu.  
5.2013/3ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. x) 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů odkládá rozhodnutí ve 
věci navýšení smlouvy o zhotovení územního plánu města Ledeč nad Sázavou s firmou Ing. 
Eduard Žaluda, Železná 493/20, Praha 1, PSČ 110 00 o částku 229.000 Kč vč. DPH.  
5.2013/4ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad  Sázavou odkládá v souladu s § 84 písm.b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci zařazení 
finančních prostředků na pořízení (rekonstrukci) výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v 
Ledči nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2013. 
5.2013/5ZM-od) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j ) zákona č. 128/2000 
Sb.) o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění odkládá rozhodnutí ve věci uzavření dodatku 
smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 
Ledeč nad Sázavou za částku bez DPH 1.409.482,42 Kč, s DPH  1.705.473,73 Kč. 
Předmětem smlouvy je  „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“. 

 
 
 
 

IV.  ZM ukládá: 
5.2013/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru OVŽP zpracovat 
varianty územního plánu do 31. 7. 2013. 
Varianty: 

- Nepokračovat v pořizování nového územního plánu 
- Dokončit územní plán v součinnosti s projektantem Ing. Žaludou 
- Dokončit územní plán s novým projektantem, s tím že spolupráce s Ing. Žaludou bude 

ukončena. 
5.2013/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru OVŽP projednat 
územní plán v součinnosti s dotčenými orgány veřejné správy. 



5.2013/3ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru OS do 31. 8. 2013 
předložit minimálně tři cenové nabídky k provedení výstavby nového výtahu na místě 
stávajícího výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou a k provedení 
výstavby nového venkovního výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad 
Sázavou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk            Ing. Jan Drápela 
  starosta města                  ověřovatel usnesení  

  
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 26. 6. 2013 
Zapsala: Andrea Rajdlová 



 



 


