
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 28. července 2014 

06/2014/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

06.2014/22ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

06.2014/23ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města13 a 14 /2014/RM. 

6.2014/24ZM-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 2014 za období 1/2014 - 6/2014.  

 

 

 

II. ZM schvaluje: 

06.2014/87ZM-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 Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2014 na realizaci akce „Propojení chodníku a úprava parkoviště – 

Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou“ se společností TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Pod 

Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  

06.2014/88ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o úvěru s firmou 

ŠkoFIN s. r. o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5, za účelem pořízení vozidla Škoda Rapid 

hatchback 1.2 TSI Fresh Ambition. 

06.2014/89ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy č. 

14170833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení 

obvodového pláště mateřské školy Stínadla“ ve výši 143 126, 65 Kč se Státním fondem 

životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy.  

06.2014/90ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, 

oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské 

sféry), poskytnuté na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 

115D222003867 na podporu akce „Zateplení obvodového pláště mateřské školy Stínadla“ v 

celkové výši 2 576 279, 70 Kč s tím, že částka ve výši 2 433 153, 05 Kč bude financována 

prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky 

z rozpočtu Evropské Unie, a to prostředky Evropského fondu soudržnosti a částka ve výši 

143 126, 65 Kč bude financována prostředky z rozpočtu SFŽP ČR. 

6.2014/91ZM-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 1.217,-Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra 

Vaňka podpisem smlouvy. 



6.2014/92ZM-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 Evropského parlamentu ve výši 144.107,90 Kč. 

6.2014/93ZM-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 SZIF (státní 

zemědělský intervenční fond) na Kulturní infrastruktura – pódium ve výši 235.730,-- Kč. 

6.2014/94ZM-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 ,,Nádoby   na bioodpad pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 49.073,-- Kč. 

6.2014/95ZM-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 v celkové výši o 6.117,-- Kč, (v RM schváleno 11.2014/124RM-s) ve výši: 5.000,- 

Kč a -100,-Kč ponížení ze ZM05_140623 a v 6.2014/..ZM-s) ve výši 1.217,-Kč. 

6.2014/96ZM-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 v celkové výši 108.110,-- 

Kč, (schváleno v ZM05_140623).  

6.2014/97ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM06_140728 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. ZM06_140728“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

6.2014/98ZM-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 2014, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

06.2014/99ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85) 

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

Smlouvy o zřízení služebnosti  č. 1093/2014-SML s Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 

24 Praha 5, na pozemku parc. č. poz. 2298/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

51 m²  v k. ú. Ledeč nad Sázavou, dle Geometrického plánu č. 2218-595/2013, vypracovaným 

Geodézií Ledeč nad Sázavou s. r. o., za jednorázovou úplatu ve výši 10 000 Kč + DPH 

v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

06.2014/100ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85) 

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

Smlouvy o zřízení služebnosti s Řízením letového provozu ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 

Jeneč, na pozemcích parc.  č. poz. 432/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 91 

m² a parc. č. poz.  432/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 203 m², vše v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou, dle Geometrického plánu č. 2218-595/2013, vypracovaným Geodézií 

Ledeč nad Sázavou s. r. o., za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

20 000 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

06.2014/101ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

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

UZSVM/HHB/4280/2014-HHBM o bezúplatném převodu majetku státu  - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42 - pozemku 

parc.č. poz. 226/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

6.2014/102ZM-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 uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 

s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 



zastoupené společností PEN – projekty energetiky s.r.o. se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta 

z Pardubic 2082, PSČ 530 02 Pardubice, pro přeložku venkovního vedení v ul. Nádražní 

v Ledči nad Sázavou. 

6.2014/103ZM-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. 906/2 –orná půda cca 47 m
2
, v k.ú. Ledeč nad Sázavou za částku 100,- Kč/ m

2
 

manželům M. a Z. F. bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 

 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

06.2014/13ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 

odst. (2), písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost 

členů přípravného výboru o oddělení částí obce Vrbka a Sychrov od Ledče nad Sázavou a 

jejich připojení k obci Kozlov, protože dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, takovýto postup není možný.  

 

 

 

IV. ZM ukládá: 

06.2014/4ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města zahájit 

jednání se zástupci obce Kozlov ohledně uzavření dohody o změně hranic obcí dle § 26 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

06.2014/5ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI zahájit jednání 

s manželi J. o možnosti dlouhodobého pronájmu pozemků parc. poz. 301/1 a poz. 301/3 – 

trvalý travní porost v k.ú. Obrvaň a v případě že nedojde ke vzájemné dohodě nechat 

zpracovat znalecký posudek prodejní ceny těchto pozemků. 

 

 

 

V. ZM ruší: 

6.2014/5ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 1. zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení 4.2014/67ZM-s) ze dne 5. 

5. 2014 

6.2014/6ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84  zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM ze dne 23.6.2014 pod 

číslem 5.2014/76ZM-s), kterým byla schválena půjčka z FRB panu R. Z. bytem Ledeč nad 

Sázavou, na výměnu oken v domě. 

 

 

 

 

VI. ZM odkládá: 

06.2014/8ZM-od)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí ve věci, 

Obecně závazná vyhláška Města Ledeč nad Sázavou č.3/2014, kterou se stanovují pravidla 

pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ledeč nad Sázavou a k  užívání 

zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. 



6.2014/9ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s § 39 odst.1) a 

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

věci, vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz. 301/1 a 301/3 – trvalý travní porost 

v k.ú. Obrvaň. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                  Martin Píbil 

               starosta města                    ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 28. 7. 2014 

Zapsala: Petra Kalenská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


