
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 18. prosince 2013 

10/2013/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

10.2013/29ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

10.2013/30ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 25a 26/2013/RM. 

10.2013/31ZM-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 - 11/2013.  

 

 

II. ZM schvaluje: 

10/2013/143ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 88/2013 ze dne 29.10.2013 - na stavbu „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“ 

se společností Lubomír Dvořák, stavební divize, Mírová 3336, Havlíčkův Brod a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

10/2013/144ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo č. 88/2013 ze dne 29.10.2013 – navýšení ceny o 160.774,40 Kč včetně DPH 

na stavbu „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“ se společností Lubomír Dvořák, stavební divize, 

Mírová 3336, Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

10.2013/145ZM-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 5.000,-Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra 

Vaňka podpisem smlouvy. 

10.2013/146ZM-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 ZŠ ve výši 1.051.101,60 Kč. 

10.2013/147ZM-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 akceschopnost jednotky SDH ve výši 106.120,-- Kč. 

10.2013/148ZM-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 SFDI na 

akci “Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem 

smlouvy. 

10.2013/149ZM-s)  ) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 

odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, 

navýšení finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč radě města pro poskytování peněžních darů 

a dotací v rámci kompetencí určených § 85 zákona o obcích z rozpočtu na rok 2013. 

 



10.2013/150ZM-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 1.051.101,60 Kč.  

10.2013/151ZM-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 5.000,-- Kč  

10.2013/152ZM-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 – TJ Sokol Ledeč nad Sázavou „Energie 

(el.energie, plyn, voda)“ ve výši 40.000,- Kč. 

10.2013/153ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM10_131218 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. ZM10_131218“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

10.2013/154ZM-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. 

10.2013/155ZM-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 dotace z kraje 

Vysočina na výkon státní správy v roce 2014 v částce 4.419.900,- Kč. 

10.2013/156ZM-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 příspěvku 

z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad 

Sázavou ve výši 5.040.000,- Kč na rok 2014. 

10.2013/157ZM-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 příspěvku 

z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad 

Sázavou ve výši 1.740.000,- Kč na rok 2014. 

10.2013/158ZM-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 příspěvku 

z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného času Ledeč 

nad Sázavou ve výši 480.000,- Kč na rok 2014. 

10.2013/159ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu na rok 

2014 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 „Návrh rozpočtu na rok 

2014“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

10.2013/160ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné 

ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2014, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

10.2013/161ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § § 84 

odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh 

rozpočtu Sociálního fondu. 

10.2013/162ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu 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 a 

pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy.  



 

10.2013/163ZM-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. 2856  v k. ú. Ledeč n. S. o výměře 40 m²  a pozemku parc. 

č. st. 390/2  o výměře 19 m² v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

10.2013/164ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 

odst.1  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení opěrné zdi 

na pozemku parc.č. 1685/1 v délce 2 m v k. ú. Ledeč n. S.. 

10.2013/165ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

j)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o zřízení věcného 

břemene s právem chůze a jízdy na pozemku parc.č. 1685/1 v rozsahu cca 40 m
2
 v k. ú. Ledeč 

n. S. s tím, že žadatel zajistí geometrické zaměření, předloží návrh smlouvy ke schválení, 

včetně uvedení poplatku za zřízení věcného břemene (podle pravidel MěÚ je cena 40,- 

Kč/m
2
+DPH) a uhradí poplatek za vklad do KN. 

10.2013/166ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o zrušení 

předkupního práva na pozemek parc.č. 906/36 s manželi M. a Z. F., bytem Lety u 

Dobřichovic a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem dohody. 

10.2013/167ZM-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. 865 – trvalý travní porost o ploše cca 60 m
2  

v kat. území Ledeč nad 

Sázavou za cenu 30,- Kč/m2 manželům J. a V. K., bytem Praha 10 s tím, že uhradí ½ 

geometrického zaměření a poplatek za návrh na vklad a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

10.2013/168ZM-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. 865 – trvalý travní porost o ploše cca 170 m
2  

v kat. území Ledeč nad 

Sázavou za cenu 30,- Kč/m2 MUDr J. J., bytem Praha 3 s tím, že uhradí ½ geometrického 

zaměření a poplatek za návrh na vklad a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

10.2013/169ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  aby se trhy na 

Husově náměstí v Ledči nad Sázavou konaly pouze 1x za měsíc vždy v prvním týdnu 

v měsíci. 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

10.2013/13ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost společnosti 

POHODA a. s., Smetanova 173/2, Český Těšín, o odprodej vhodného objektu ke zřízení a 

provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem za cenu 1,- Kč. 

10.2013/14ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 85 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody na 

splátkový kalendář k úhradě dlužného nájmu a služeb v nebytových prostorách – „Kadeřnictví 

Jana“ – Habrecká 450 – poliklinika. 

 

10.2013/15ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje  v souladu  s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku 

parc. č. poz. 865 – trvalý travní porost o ploše 230 m
2  

v kat. území Ledeč nad Sázavou paní 

Mgr. I. B., bytem Ledeč nad Sázavou. 

10.2013/16ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje  uspořádání ankety 

za účelem zjištění názoru občanů na konání trhů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 



 

 

IV. ZM deleguje: 

10.2013/4ZM-dg) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Petra 

Vaňka a pana RNDr. Pavla Policara, jako zástupce města na valné hromady společnosti Hrad 

Ledeč nad Sázavou s.r.o., které se budou konat v roce 2014. 

 2.2013/5ZM-dg) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Zdeňka 

Tůmu a pana MVDr. Pavla Vrbku jako zástupce města na valné hromady společnosti VaK 

Havlíčkův Brod, a.s., které se budou konat v roce 2014. 

2.2013/6ZM-dg) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Petra 

Vaňka a pana RNDr. Pavla Policara  jako zástupce města na valné hromady společnosti 

Úpravna vody Želivka, a.s., které se budou konat v roce 2014. 

 

 

V. ZM souhlasí: 

10.2013/2ZM-so) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s případnými 

změnami rozpočtu města Ledeč nad Sázavou, které se budou týkat rozpočtu na rok 2013 a 

budou se projednávat v 1/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk             Ing. Jan Drápela 

               starosta města                    ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 18. 12. 2013 

Zapsala: Petra Kalenská 



 



 


