
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 25. listopadu 2013 

9/2013/ZM 
 
 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
9.2013/26ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
9.2013/27ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 23 - 24/2013/RM. 
9.2013/28ZM-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 - 10/2013.  
 
 

II.  ZM schvaluje: 
9.2013/118ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí peněžního daru pro 
Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 2.244,-Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem smlouvy. 
9.2013/119ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje 
Vysočina na volby do poslanecké sněmovny 
ve výši 161.792,80 Kč. 
9.2013/120ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje 
Vysočina na SVČ ve výši 21.200,-- Kč. 
9.2013/121ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace za Veřejně 
prospěšné práce z Úřadu práce Havlíčkův Brod v celkové výši: 92.888,- Kč . 
9.2013/122ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad 
Sázavou o 2.244,-- Kč  
9.2013/123ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci SVČ o 21.200,-- Kč  
9.2013/124ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM09_131125 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. ZM09_131125“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
9.2013/125ZM-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. 
9.2013/126ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 801208 pro zimní stadion s firmou 



Centropol Energy a.s. se sídlem Ústí nad Labem ul. Vaníčkova čp. 1594/1 a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 
9.2013/127ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 219617 pro Město Ledeč nad Sázavou 
s firmou Centropol Energy a.s. se sídlem Ústí nad Labem ul. Vaníčkova čp. 1594/1 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
9.2013/128ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení 
přehledu došlých žádostí o prodej pozemků parc.č. 2144/2 až 2144/17 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou prodej těmto žadatelům: 
 

a) paní Š. B. bytem Ledeč nad Sázavou prodej pozemku parc.č.poz. 2144/2 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou; 

b) manželům J. V. a J. V. bytem Ledeč nad Sázavou prodej     pozemku parc.č. poz. 
2144/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

c) panu V. K., bytem Ledeč nad Sázavou prodej pozemku parc.č.poz. 2144/4 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou; 

d) manželům B. S. a J. S., bytem Ledeč nad Sázavou prodej pozemku parc.č.poz. 
2144/17 v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

e) panu R. S. bytem Ledeč nad Sázavou prodej pozemku parc.č.poz. 2144/16 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou; 

f) manželům B. S. a J. S. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.č.poz. 
2144/15 v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

g) manželům J. H. a J. H. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.poz. 2144/6 
v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

h) panu I. H. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.č.poz. 2144/7 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou; 

i) manželům J. H. a J. H. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.čpoz. 2144/8 
v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

j) paní H. Ch. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.č.poz. 2144/ 5 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou; 

k) manželům Z. K. a M. K. bytem Ledeč nad Sázavou,    prodej pozemku parc.č.poz. 
2144/12 v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

l) panu S. J. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.č. poz. 2144/10 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou; 

m) paní M. V. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.čpoz. 2144/11 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou; 

n) manželům J. V. a J. V. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.č.poz. 
2144/13 v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

o) manželům M. K. a M. K. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.č.poz. 
2144/14 v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

p) manželům M. K. a M. K. bytem Ledeč nad Sázavou, prodej pozemku parc.č.poz. 
2144/9 v kat. území Ledeč nad Sázavou; 

 
a pověřuje starostu města podpisem kupních smluv. Cena jednoho pozemku je stanovena 
částkou 8.000,-Kč + poplatek za návrh na vklad do KN. 
 
9.2013/129ZM - 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 



zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy Praha, s.p., Holečkova 8, Praha 5 na věcné 
břemeno, spočívající ve strpení umístění části odtokového potrubí na pozemku parc.č. 2347 – 
vodní plocha v kat. území Ledeč nad Sázavou, za dohodnutou cenu 10. 000,- Kč + DPH a  
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy. 
9.2013/130ZM-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 právu 
provést stavbu ZTV  „Hradec u Ledče, pro 20RD – p. Paulat  - kanalizace a vodovod“  na 
pozemcích parc. č. 2598/1,  2596/16 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou  a  pověřuje starostu  
města Mgr. Petra Vaňka  podpisem smlouvy. 
9.2013/131ZM-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 uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly na budoucí věcné 
břemeno a právo provést stavbu, spočívající v právu zřízení a provozování distribuční 
soustavy „Hradec u Ledče, ZTV – p. Paulát, vedení nn“  na pozemcích parc. č. 2596/17, 
2598/1, 2596/16 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou  a  pověřuje starostu  města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem smlouvy. 
9.2013/132ZM - 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 
zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 
149 00 Praha 4 na věcné břemeno, spočívající v  právu uložení, provozování a údržbě (včetně 
případné rekonstrukce a odstranění) přípojky na veřejný rozvod el. energie na pozemku parc. 
č. 1965/1- trvalý travní porost v kat. území Ledeč nad Sázavou, za dohodnutou cenu 1 000,- 
Kč + DPH a  pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka  podpisem smlouvy. 
9.2013/133ZM-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 zřízení 
věcného břemene se společností TLAPNET s.r.o., U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 - 
Hrdlořezy na věcné břemeno, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení 
optického kabelu na pozemcích parc. č. 2078/21, 2078/25, 2135/5, 2150/1, 2148/2, 2155/21, 
2155/29, 2140/6, 2290/3, 2078/92, 2136/3, 2136/9, 2136/10, 2136/11 a 2136/13 vše v kat. 
území Ledeč nad Sázavou, za dohodnutou cenu 27.560,- Kč + DPH a  pověřuje starostu města 
Mgr. Petra Vaňka  podpisem smlouvy. 
9.2013/134ZM-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. 865 – trvalý travní porost o ploše 230 m2 
v kat. území Ledeč nad Sázavou (za zástavbou RD v ulici Na Skalce a Pod Skalkou). 
9.2013/135ZM-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. 2236/10 o ploše 105 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou paní S. B., bytem Ledeč nad 
Sázavou, za částku 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy. 
9.2013/136ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru –pozemku 
parc.č. 2518/11  –ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 11 m2 od R. M. bytem Kutná 
Hora, s tím, že bude uhrazena ½ správního poplatku za návrh na vklad do KN a pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
9.2013/137ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 84 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce „ Propojení chodníku a úprava parkoviště – 
Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou“ s Billa Reality spol. s r. o., 251 01 Modletice č. p. 67 a 
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 



9.2013/138ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 84 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce „ Propojení chodníku a úprava parkoviště – 
Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou“ s Vladimírem a Zdenkou Vejsadovými, Havlíčkova 
696, Ledeč nad Sázavou 584 01 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
9.2013/139ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 84 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce „ Propojení chodníku a úprava parkoviště – 
Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou“ s Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
9.2013/140ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o 
smlouvě budoucí a osobních jednání převzetí Základní školy Habrecká 378, Ledeč nad 
Sázavou k 1. 1. 2014 a její zařazení pod Základní školu Ledeč n. S., okres H. Brod. 
9.2013/141ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 
9.2013/140ZM-s), DODATEK č. 2 Zřizovací listiny Základní školy, okres Havlíčkův Brod. 
Plné znění dodatku je součástí tohoto usnesení. 
9.2013/142ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje koncesní smlouvu na 
instalaci a provoz dopravně technického zařízení za podmínky, že Koncesionář bude 
akceptovat změny požadované zastupitelstvem města: 
- v článku V. odstavec 1 písm. f) se vypouští text „… dle ceníku Koncesionáře“ 
- v článku VI. odstavec 3 se původní text nahrazuje textem „smluvní odměna v sobě zahrnuje 
i cenu za role parkovacích lístků a cenu za stavební přípravu“ 
- v článku VI. smlouvy se vypouští odstavec 4. 
- v článku VI. se odstavec 5. mění na číslo 4. a text tohoto odstavce bude ve znění 
„Provozovatel bude hradit smluvní odměnu na základě faktur a to bez hotovostně na bankovní 
účet Koncesionáře. Koncesionář je oprávněn vystavit fakturu se splatností 14 dní vždy 
k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, kterému odpovídá jeho plnění. Smluvní strany 
se dohodly, že zaplacení smluvní odměny se rozumí také převedení tržeb vybraných z DTZ 
po odečtení smluvní odměny na účet Provozovatele. 
- v článku VI. se odstavce 6. A 7. mění na 5. A 6. S tím, že tarifikace DTZ určuje cenu 
parkování bez rezidenční karty 5Kč za každou započatou půl hodinu. 
V případě, že Koncesionář bude výše uvedené změny akceptovat, zmocňuje zastupitelstvo 
města starostu podpisem smlouvy. 
 
 

III.  ZM neschvaluje: 
9.2013/12ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
posouzení přehledu došlých žádostí o prodej pozemků parc.č. 2144/2 až 2144/17 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou prodej těmto  žadatelům: 
 

a) panu J. M. bytem Vlastějovice 
b) manželům S. J. a L. J. bytem Ledeč nad Sázavou 
c) panu P. C. bytem Bohumilice. 

 
 
 
 



IV.  ZM odkládá: 
9.2013/8ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr odkupu pozemku 
parc.č. poz. 66 – orná půda o výměře 6 176 m2 v kat. území Habrek od pana B. K. bytem 
Habrek.  

 

V. ZM ukládá: 
9.2013/8ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města předložit 
zastupitelstvu města nejpozději k 31. 1. 2014 koncepci zajištění vymahatelnosti poplatků 
z provozu dopravně technického zařízení (parkovací systém). 

 

 

VI.  ZM souhlasí: 
9.2013/1ZM-so) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí s projednáním žaloby vůči 
bývalému starostovi Stanislavu Vrbovi o vydání bezdůvodného obohacení představující 
vyplacenou odměnu při skončení jeho funkčního období v roce 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk             Ing. Petr Stránský 

               starosta města                   ověřovatel usnesení   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 25. 11. 2013 
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 2  ZŘIZOVACÍ LISTINY 
 

Základní školy Led če nad Sázavou, okres Havlí čkův 

Brod, 

Schválená Zastupitelstvem m ěsta Led če n. S. dne 6. 

4. 2005 
 

vydaný podle ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 178 odst. 
1 písm. a) a ustanovení § 179 odst. 1 písm. c) a odst. 4 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

I.  
 
1. Ve zřizovací listině v čl. III Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti se za text 

doplňují následující slova:   
 
„-  jako základní škola speciální zabezpe čovat a poskytovat základní vzd ělávání 

žákům se speciálními vzd ělávacími pot řebami.“ 

  
 

II.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní text zřizovací listiny zůstává beze změny. 
 
2. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, 

nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. 
 

3. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, 
byl schválen na jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou usnesením č. . 
9.2013/141ZM-s), dne 25. 11. 2013. 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 25. 11. 2013 
    
 
 
 
 
 
                                                                                           ……………………………………. 
                                                                                                           
                                                                                                       
                                                                                                         starosta města 


