
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 12. srpna 2013 
6/2013/ZM 

 
 
 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
6.2013/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
6.2013/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 15-17/2013/RM. 
6.2013/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí  v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výsledky Analýzy 
energetických úspor a financování úsporných opatření objektu MŠ Družstevní od IP 
IZOLACE POLNÁ, s.r.o., divize energetických projektů, Polná. 
6.2013/19ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních k realizaci akce „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“ (pracovní název 
Foglarova cyklostezka). 
 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
6.2013/65ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě na zakázku 
„Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou"s firmou H-REKULTIVACE a.s. se 
sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov a zároveň zmocňuje  starostu města Ledeč nad 
Sázavou k podpisu dodatku smlouvy. Předmětem dodatku je úprava termínu zahájení prací 
od2 6. 6. 2013 a úprava harmonogramu prací s tím, že doba převzetí staveniště a úprava 
harmonogramu neovlivní sjednaný termín dokončení, ani dojednanou cenu ve smlouvě. 
6.2013/66ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje smlouvu na zakázku „ Zajištění úklidu 
komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou " s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., IČ 
25281208,   se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a zároveň zmocňuje  
starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je zajištění úklidu 
komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou od 1. 1. 2014 za  částku bez DPH 1.060.000,00 
Kč, s DPH 1.282.600,00 Kč. 
6.2013/67ZM-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 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“. 
6.2013/68ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmu ATOS, spol. s r. o., jako 
dodavatele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na dodávku stavby „Výměna střešní 
krytiny na objektu čp. 145 v ulici Mlýnská v Ledči nad Sázavou“. 
6.2013/69ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo s firmou 
ATOS, spol. s r. o., jako dodavatele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na dodávku 



stavby „Výměna střešní krytiny na objektu čp. 145 v ulici Mlýnská v Ledči nad Sázavou“ a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
6.2013/70ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku na pokračování 
projektu na úsporná energetická opatření od IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., divize 
energetických projektů, Polná na objektu MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou s tím, že 
firma IP IZOLACE POLNÁ předloží výpočet úspor energií v přepočtu na ceny roku 2013. 
6.2013/71ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku na pokračování 
projektu na úsporná energetická opatření od IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., divize 
energetických projektů, Polná na objektu ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou s tím, že 
firma IP IZOLACE POLNÁ předloží výpočet úspor energií v přepočtu na ceny roku 2013. 
6.2013/72ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění provedení stavby , Oprava  ulice Nádražní, 
Ledeč nad Sázavou  - odstranění havarijního stavu“ společností TS Ledeč nad Sázavou 
s termínem zahájení od 15. 8. 2013 za částku 1.919.854,44 včetně DPH a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo. 
6.2013/73ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup částí  pozemku parc.č. 
poz. 2310/6 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (dle GP označen jako parc.č. poz. 2310/12 o výměře 53 
m2 a parc. č. poz.  2310/11 o výměře 3 137 m2 od Českých drah a.s. Generální ředitelství, 
odbor prodeje zbytného majetku, nábř.. L. Svobody čp. 1222, Praha 1 za částku 179.600,- Kč 
a zmocňuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.  
6.2013/74ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM06_130812a 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. ZM06_130812“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
6.2013/75ZM-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. 
6.2013/76ZM-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 části pozemku parc.č. poz. 2314 o výměře 5 m2 k.ú. Ledeč nad Sázavou 
(vedle komunikace za železničním mostem  vpravo, směrem na Ostrov). 
6.2013/77ZM-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. 1448/1 (cca 620 m2) v kat. území Ledeč nad Sázavou Obci Kožlí za cenu 30,- 
Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí geometrické zaměření pozemku společně s návrhem na vklad 
do KN a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy. 
06.2013/78ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  darování pozemků 
parc.č. poz. 1448/2, 1448/3, 1448/4, 1448/5 a 1448/6 v kat. území Ledeč nad Sázavou Obci 
Kožlí  a pověřuje starostu města k podpisu darovací smlouvy. 
6.2013/79ZM-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 v k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou parc.č. poz. 250 a části 
pozemku v k.ú. Obrvaň parc.č. poz. 367/1.  
 6.2013/80ZM-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 směny pozemků parc.č. poz. 341 a parc.č. poz. 334 v kat. území Souboř, pozemek 
parc.č. 337 v kú. Habrek  a pozemky parc.č. poz. 366 a 368 v kat. území Obrvaň. 



6.2013/81ZM-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. 2731/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o ploše 105 m2 
v kat. území Ledeč nad Sázavou (za zástavbou RD v ulici Ke Křížům). 
6.2013/82ZM-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. 2215/4  (cca 120 m2) v kat. území Ledeč nad Sázavou 
(u konce ulice Z.M.Kuděje). 
6.2013/83ZM-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 J. a J. S. 
bytem Ledeč nad Sázavou za částku 30,- Kč/m2 s tím, že uhradí  návrh na vklad a pověřuje 
starostu města k podpisu kupní smlouvy. 
6.2013/84ZM-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. 2596/16 (cca 22 m2) v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2, 
manželům A. a J. M. bytem Ledeč nad Sázavou s tím, že  uhradí geometrické zaměření 
pozemku společně s návrhem na vklad do KN a pověřuje starostu města k podpisu kupní 
smlouvy. 
6.2013/85ZM-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. 226/4 v kat. území Ledeč nad Sázavou, manželům J. a M. P. bytem Ledeč nad Sázavou, 
za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy. 
6.2013/86ZM-s) Zastupitelstvo města schvaluje investiční akci „Cyklostezka Ledeč nad 
Sázavou“ 
6.2013/87ZM-s) Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje vstup města Ledeč nad 
Sázavou do Svazu měst a obcí České republiky. 
06.2013/88ZM-s) Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje pořízení strategického 
plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou. 
 
 
 

III.  ZM neschvaluje: 
6.2013/8ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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. 2454 o výměře 2141m2 k.ú. Ledeč nad 
Sázavou (za objektem prodejny COOP ul. Pivovarská). 
 
 
 

IV.  ZM odkládá: 
6.2013/6ZM-od) Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci 
dalšího postupu pořizování územního plánu. 
 
 
 

V. ZM ukládá: 
6.2013/4ZM-u) Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou ukládá Ing. Břetislavu Dvořákovi 
vstoupit v jednání s Ing. Žaludou a ve spolupráci s advokátní kanceláří vypracovat dodatek 
smlouvy tak, aby v případě odsouhlasení dodatku oběma smluvními stranami mohl být 30. 9. 
2013 schválen. 



6.2013/5ZM-u) Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy 
zahrnout náklady na pořízení strategického plánu rozvoje města do rozpočtu města. 
6.2013/6ZM-u) Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy zajistit 
pořízení strategického plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk           MVDr. Pavel Vrbka 
               starosta města                    ověřovatel usnesení   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 12. 8. 2013 
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 
 
 



 



 

 

 

 


