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USNESENÍ  
ze zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2021/2/ZM 

konaného dne 22. února 2021 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

26/2021/2/ZM – 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 uzavření Dodatků č. 

1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Ledeč 

nad Sázavou v roce 2020, jedná se o smlouvy č. SFP 020/2020, SFP 019/2020, SFP 005/2020, 

SFP 007/2020, SFP 001/2020, SFP 003/2020. 

Hlasování: Pro: 14 

 

27/2021/2/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 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 1.210.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Smlouvy o příspěvku na 

činnost a vybrané akce budou ze strany Města smluvně podepsány a fyzicky vyplaceny až v 

okamžiku skutečného konání akcí nebo možnosti provozování dané činnosti. 

Hlasování: Pro: 13, Zdrželo se: 1   

 

28/2021/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo na akci 

"Snížení energetické náročnosti objektu - Objekt sídla Pečovatelské služby, 5. května, č. p. 

473, Ledeč nad Sázavou" s vybraným dodavatelem stavebních prací - společností UNIMONT 

J. C. K. s r. o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445, s nabídkovou cenou 

ve výši 2 404 649,32 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 14       

 

29/2021/2/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. st. 2480 

(odděleného z pozemku parc.č. 2220 dle geometrického plánu 2488-68/2020) v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou panu K. Č. za kupní cenu ve výši 100 Kč (jedná se o osvobozené plnění dle § 56 

zák. č. 235/2004 Sb., o DPH) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

Hlasování: Pro: 14  

 

30/2021/2/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 

VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IV-12-2020155/VB/1, Hradec, parc.č. 

358/24,kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s. k části pozemku parc.č. 2598/1, v rozsahu 

geometrického plánu 2485-461/2020 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

Hlasování: Pro: 14 

 

31/2021/2/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí 

pohledávky za nájem a služby (včetně nedoplatku na vyúčtování služeb za rok 2012, 2013, 

2014) spojené s užíváním bytu č. 2/2 v domě č.p. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou vůči 

zemřelému P. M., naposledy bytem 588 42 Větrný Jeníkov ve výši 23 329,- Kč. 

Hlasování: Pro: 14 
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32/2021/2/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, koupi pozemků parc.č. 2155/28, 

2156/1, 2156/2, 2157, 2158, 2159/1 a 2159/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou od pana O. V., 584 01 

Ledeč nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 3.000.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy. 

Hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Zdrželo se: 1   

 

33/2021/2/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí peněz do 

úschovy za účelem jejich vydání další osobě v souvislosti s koupí pozemků parc.č. 2155/28, 

2156/1, 2156/2, 2157, 2158, 2159/1 a 2159/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 12, Zdrželo se: 2    

 

34/2021/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po 

projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času 

příspěvková organizace Ledeč nad Sázavou, Barborka 790 za rok 2020, převedení 

hospodářského výsledku ve výši 299.610,97 Kč následně: do rezervního fondu převod ve výši 

299.610,97 Kč (100%). 

Hlasování: Pro: 14 

 

35/2021/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o poskytnutí dotace v 

roce 2021 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obcí s 3 001-10 000 

obyvateli“, dotační titul 117D8220E „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na realizaci 

rekonstrukce budovy Sokolovny na Tyršově nábřeží čp. 433 v Ledči nad Sázavou, kdy využití 

budovy po ukončení realizace akce bude kulturní dům a pověřuje starostu města podpisem 

této žádosti. 

Hlasování: Pro: 14 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:   

 

36/2021/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

37/2021/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 2021/01/RM. 

 

38/2021/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

prodeji spoluvlastnického podílu, o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 2302/2 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou, společnosti ŠVEMA s.r.o. od České republiky. 

 

Zastupitelstvo města souhlasí:   

 

39/2021/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 30 odst. 4 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, aby 

příspěvková organizace Středisko volného času Ledeč nad Sázavou částku 299.610,97 Kč z 

rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 

Hlasování: Pro: 14   
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Zastupitelstvo města ukládá:   

 

40/2021/2/ZM – Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou ukládá Kontrolnímu výboru 

prověřit údajný únik osobních údajů v rámci prodeje pozemku na základě usnesení ZM č. 

1/2021/1/ZM ze dne 25. 1. 2021 (prodej pozemku p.č. 245/1 v k.ú. Obrvaň) a zprávu 

z provedené kontroly předat na příštím zasedání ZM. 

Hlasování: Pro: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                 MVDr. Pavel Vrbka 

   starosta města      ověřovatel usnesení 

 

V Ledči nad Sázavou dne 22. 2. 2021 

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatelé

Částka 

schválené 

dotace na rok 

2021

účel dotace

80 000,00 Kč Částečné za ji š tění financování sportování dětí a  mládeže FK

50 000,00 Kč Centrum denních s lužeb 

250 000,00 Kč Zajiš tění celoroční sportovní přípravy, výbavy, prostředků a  s lužeb pro děti  

90 000,00 Kč Hradní pouť 2021

50 000,00 Kč Centrum sociá lních s lužeb Petrkl íč

300 000,00 Kč Oprava fasády kostela  sv. Petra  a  Pavla-II. Etapa

190 000,00 Kč Příspěvek na sportovní činnost mládeže

200 000,00 Kč Příspěvek na nákup násady rab, léčiv, vypouštěcího rukávce, chemického bagrování rybníka  Hastrman

1 210 000,00 Kč

TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 

Český rybářský svaz, MO z.s.

CELKEM

Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 

Háta, o.p.s. 

HC Ledeč nad Sázavou, z.s.

HRAD Ledeč n.Sáz. s.r.o.

Oblastní charita Havlíčkův Brod -Petrklíč 

Římskokatolická farnost - děkanství Ledeč nad Sázavou 


