
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 1. prosince 2014 

02a/2014/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

2a.2014/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

2a.2014/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města18,19,20,21 a 1a /2014/RM. 

 

 

 

II. ZM schvaluje: 

 

2a.2014/2ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr přijetí úvěru ve výši 

15 mil. Kč na spolufinancování podílu města na projektu „Stavební úpravy (zateplení obálky 

budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“, který je dále spolufinancován v rámci 

Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů 

energie (FS). 

2a.2014/3ZM-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. 2 k SoD 

ze dne 7. 5. 2014 na provedení víceprací v rámci investiční akce „Zateplení obvodového 

pláště mateřské školy Stínadla“ za cenu 155 997,75 Kč + DPH v zákonné výši se společností  

Atos, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.   

2a.2014/4ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování tělesa komunikace 

Kozlov – Vrbka, na pozemcích parc.č.  poz. 316/2, 317/3, 318/1, 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 

430/5, 430/11, 430/13, 430/14, 430/15, 430/16, 430/17, 430/18, 430/19, 430/20, 430/21 vše 

v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou, pozemky parc.č.poz. 244/3, 313/2 v kat. území 

Souboř a pozemek parc.č. 196/17 v kat. území Kozlov, Kraji Vysočina a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

2a.2014/5ZM-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. 913/9 s manželi Ď., bytem Praha 4 a pověřuje starostu 

města podpisem dohody. 

2a.2014/6ZM-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 Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti se společností O2 Czech Republic a.s. Praha, zastoupená 

společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. Praha pro účely umístění podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc.č. 205/4 a 205/5 v kat. 

území Obrvaň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

2a.2014/7ZM-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. 



250/1 v k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou o výměře 1725 m
2
  dle GP č. 56-29/2014 a parc.č. 

367/3 o výměře 1815 m
2
 v k.ú. Obrvaň dle GP171-29/2014 - Lesům ČR, s.p. se sídlem 

Hradec Králové, Přemyslova 1106 za cenu 25,- Kč/ m
2
 pro obě parcelní čísla a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

2a.2014/8ZM-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. 569/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace - cca 100 m
2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

(spojnice na konci ulic Melechovská a Havlíčkova), dle geometrického zaměření na náklady 

žadatelky, za částku 200,- Kč/ m
2
 paní H., bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města k podpisu smlouvy. 

2a.2014/9ZM-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. poz. 

1676/1 – lesní pozemek o výměře 1822 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, za cenu dle znaleckého 

posudku č. 5551-351/2014, vypracovaný Ing. Jaroslavem Bělohradským ve výši 40.740,- Kč 

panu Č., bytem Havlíčkův Brod. 

2a.2014/10ZM-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. poz. 913/7- orná půda za částku 600,- Kč/m
2
 a pozemku par. č. poz. 913/19 – ostatní 

plocha, jiná plocha za částku 600,- Kč/m
2
 včetně DPH v kat. území Ledeč nad Sázavou + 

prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč včetně DPH, paní V., bytem Unhošť a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

2a.2014/11ZM-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. poz. 913/2 - orná půda za částku 600,- Kč/m
2
 a pozemku par. č. poz. 913/17 – ostatní 

plocha, jiná plocha za částku 600,- Kč/m
2
 včetně DPH v kat. území Ledeč nad Sázavou + 

prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč včetně DPH, manželům V., bytem Ledeč 

nad Sázavou  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

2a.2014/12ZM-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, aktualizovaný 

rozpočtový výhled města na období let 2015 až 2019. 

2a.2014/13ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu Fondu 

rozvoje bydlení 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. 

 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

 

2a.2014/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 

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

pozemků parc.č. 2076/3- ostatní plocha  o výměře 17 m
2
, parc.č. 2099/13 – zahrada o výměře 

7 m
2
 a parc.č. 2327/8 – ostatní plocha o výměře 5 m

2
, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou, na 

kterých jsou umístěny studny od spoluvlastníků – MUDr. B. K., bytem Všenory, K. E., 

Střešovice a Ing. M.  J., Bubeneč. 

2a.2014/2ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje  v souladu s § 85 

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

ke koupi budovy čp. 436 na pozemku parc.č. st 305/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

65 m
2
 a pozemek parc.č. 2836 - ostatní plocha o výměře 104 m

2
 od Českých drah, a.s., 

Generální ředitelství, odbor správy a prodeje majetku, nábř. L. Svobody 1222, 110 15 

Praha 1. 



 

 

 

IV. ZM vydává: 

 

2a/2014/1ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 

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

vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.3/2014, doplněnou o projednané návrhy ZM, kterou se 

stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ledeč nad 

Sázavou a k  užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. 

 

 

 

V. ZM volí: 

 

2a.2014/7ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a § 

84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena finančního 

výboru: Ing. Zdeňka Janáka. 

2a.2014/8ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a § 

84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena finančního 

výboru: Jaroslava Poborského. 

2a.2014/9ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a § 

84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena finančního 

výboru: Ing. Miloslava Palána. 

2a.2014/10ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a 

§ 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena finančního 

výboru: Pavla Storože. 

2a.2014/11ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a 

§ 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena kontrolního 

výboru: Mgr. Jaroslavu Sýkorovou. 

2a.2014/12ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a 

§ 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena kontrolního 

výboru: Josefa Bělohradského. 

2a.2014/13ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a 

§ 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena kontrolního 

výboru: Karla Urbana. 

2a.2014/14ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a 

§ 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za člena kontrolního 

výboru: Bc. Evu Peškovou, MBA. 

 

 

 

 

 

VI. ZM nevyužívá: 

 

2a.2014/1RM-nev) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou nevyužívá v souladu s § 85 

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

na pozemek parc.č. 2144/12 v kat. území Ledeč nad Sázavou.  

 



 

 

VII. ZM odkládá: 

 

2a.2014/1ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá  rozhodnutí ve věci 

prodeje pozemků parc.č. poz. 301/1 a 301/3 – trvalý travní porost v k.ú. Obrvaň. 

 

 

 

VIII. ZM ukládá: 

 

2a2014/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá příslušným odborům MÚ 

prověření možnosti dotačního financování kvality ovzduší na území města Ledeč nad 

Sázavou. 

 

 

IX. ZM stanovuje: 

 

2a.2014/3ZM-st)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 

2 písm. n) a § 77 odst. 2 a § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, v platném znění, měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad 

Sázavou s platností od 1.12.2014 v následujících hodnotách: 

za výkon funkce  neuvolněného místostarosty  11.190,- Kč 

člena rady     1650,- Kč 

   předsedy výboru (komise)      560,- Kč 

   člena výboru (komise)      480,- Kč 

   člena zastupitelstva       180,- Kč 

příplatek podle počtu obyvatel   120,- Kč   

  

 

 

 

 

 

 

Ing Zdeněk Tůma                 Karel Šrámek 

               starosta města                    ověřovatel usnesení   

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 1. 12. 2014 

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 


