
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 21. října 2013 

8/2013/ZM 
 
 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
8.2013/23ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
8.2013/24ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 21 - 22/2013/RM. 
8.2013/25ZM-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 - 9/2013.  
 

II.  ZM schvaluje: 
8.2013/109ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 ods.4, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu na zakázku 
„Cyklostezka Ledeč nad Sázavou", vítěznému uchazeči, tj. firmě Lubomír Dvořák, Mírová 
3336, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 10466452, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu, a to 
částku bez DPH 5.834.435,61 Kč, s DPH 21 %  7.059.667,09 Kč a zmocňuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo.  
8.2013/110ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce 
z Úřadu práce Havlíčkův Brod v celkové výši pro rok 2013: 385.920,- Kč. 
8.2013/111ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z kraje Vysočina 
(Digitalizace a dlouhodobá archivace kulturního dědictví) v celkové výši 66.198,- Kč. 
8.2013/112M-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM08_131021 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. ZM08_131021“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
8.2013/113ZM-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. 
8/2013/114ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 13. 8. 2013 – navýšení ceny o 332.591,69 Kč bez DPH (402.436,00 Kč včetně DPH) na 
stavbu „Oprava ulice Nádražní, Ledeč nad Sázavou  - odstranění havarijního stavu“ se 
společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
8.2013/115ZM-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 části pozemku parc. č. poz. 2215/107  v k. ú. Ledeč n. S. ve vlastnictví Města 
Ledeč nad Sázavou za část pozemku parc. č. poz. 2215/110 v k. ú. Ledeč n. S. ve vlastnictví 
Kraje Vysočina.  
8.2013/116ZM-s) 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 roku 2013 - z prostředků vyčleněných ZM, dle doručené žádosti Lyžařského klubu 
Ledeč nad Sázavou „O finanční podporu výměny lyžařského vleku.“ ve výši 100.000,- Kč a 
ukládá OS zahrnout tuto částku do rozpočtu města. 
8.2013/117ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 ods.4, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo o dodávce 
projektových prací na zakázku „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou" se společností APIS – 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4   a to na částku 
bez DPH 241.660,- Kč Kč, s DPH 21 %  292.408,60 Kč a zmocňuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo.  
 

III.  ZM volí: 
8.2013/1ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s ust. § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a současně 
dle ust. § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, 
přísedícím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pana O. H., nar. 9. 8. 1950, bytem Ledeč 
nad Sázavou a to na další čtyřleté období. 
 

IV.  ZM ukládá: 
8.2013/7ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá Mgr. Petru Vaňkovi 
předložit na příští zasedání Zastupitelstva města smlouvu s firmou City Parking Group s. r. o., 
do které budou zahrnuty připomínky zastupitelů města. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk             Josef Nechvátal 

               starosta města                  ověřovatel usnesení   

 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 21. 10. 2013 
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 


