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USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2020/6/ZM 

konaného dne 26. října 2020 

 

 

Zastupitelstvo města ruší:   

 

90/2020/6/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, své usnesení č. 79/2020/5/ZM ze dne 

14. 9. 2020 týkající se zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1623, 1624/4 a části z 

pozemku parc.č. 2276/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 8 

 

Zastupitelstvo města mění:   

 

91/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mění v usnesení č. 19/2020/02/ZM ze 

dne 24.2.2020 v tabulce „Rozpis dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí výše 

uvedeného usnesení, u žadatele Notorix Denatur, výši příspěvku z 20.000,-Kč na 0,-Kč 

(důvodem je nekonání akce, na kterou byl příspěvek žádán). 

Hlasování: Pro: 8 

 

Zastupitelstvo města schvaluje:   

 

92/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města pro rok 2020 organizacím a spolkům v celkové výši 320.400,- Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 8 

 

93/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 

ze dne 26.3.2020, název stavby "Oprava komunikace v ulici Hrnčíře v Ledči nad Sázavou“ je 

zvýšení původní ceny díla o 193.764,31 Kč + 21% DPH, se společností Hradecká společnost 

s. r. o., Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15059391 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: Pro: 8  

 

94/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 

ze dne 22.4.2020, název stavby "Oprava komunikace ulice Zahradní v Ledči nad Sázavou“, 

jehož předmětem je zvýšení původní ceny díla o 181.264,94 Kč + 21% DPH, se společností 

UNIMONT J. C. K. s. r. o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: Pro: 8  

 

95/2020/6/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru darování pozemků 

parc. č. 327/5, 2216/27, 2232/1 a 2314/1 vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 8 
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96/2020/6/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku 

parc.č. 245/1 v k.ú. Obrvaň. Část tohoto pozemku je v souladu s platným územním plánem 

určena pro výstavbu RD, minimální cena bude stanovena dle znaleckého posudku. 

Hlasování: Pro: 8 

 

97/2020/6/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o zrušení věcného 

břemene - služebnosti vozové cesty a chůze č. OdMI/69/2020/O k pozemku parc. č. 892/1 v 

k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 8 

 

98/2020/6/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti č. OdMI/74/2020 k pozemkům parc. č. 2599/6 a 2599/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 8 

 

99/2020/6/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemků 

parc.č. 1623, 1624/4 a pozemku parc.č. 2276/3 (odděleného geometrickým plánem č. 2484-

62/2020 z pozemku parc.č. 2276/1) vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 8  

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:   

 

100/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

101/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 2020/15/RM, 2020/16/RM, 2020/17/RM, 2020/18/RM. 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje:   

 

102/2020/6/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku o 

výměře cca 211 m2 z parc.č. 875/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a zamítá tím žádost manželů K. 

na její odkup. 

Hlasování: Pro: 8 

 

Zastupitelstvo města volí:   

 

103/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 

a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo 

předsedou finančního výboru člena zastupitelstva města  

pana Ing. Ladislava Ivana 
Hlasování: Pro: 8 
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Zastupitelstvo města vydává:   

 

104/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 96 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 8 

 

Zastupitelstvo města odkládá:   

 

105/2020/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru 

prodeje pozemků parc. č. 1728/2 (trvalý travní porost) o výměře 270 m² a parc. č. 1728/1 

(trvalý travní porost) o výměře 619 m², oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou a ukládá OdMI 

provést dopracování podkladového materiálu z hlediska vlastnických a přístupových práv k 

sousedním pozemkům. 

Hlasování: Pro: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                   Ing. Jan Drápela 

   starosta města      ověřovatel usnesení 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 26. 10. 2020 

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatel 
Výše dotace na 

rok 2020 účel poskytnutí dotace 

Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou  290 400,00 Kč modernizace areálu - zpracování žádosti na MŠMT 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou 30 000,00 Kč na provoz tenisového klubu 

CELKEM 320 400,00 Kč  

 

 


