
USNESENÍ 
 

na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 26. ledna 2015 

01/2015/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

01.2015/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

01.2015/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města RM/3a/2014. 

 

01.2015/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí předloženou 

žádost o přerušení řízení ve věci žaloby proti společnosti EVOS-HYDRO, s.r.o. o určení 

vlastnického práva k pozemku parc. čís. 1230/45 o výměře 918 m2 v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

01.2015/4ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí předložené 

vyjádření na připojení se  k návrhu žalované Erste Group Immorent ČR, s.r.o. na přerušení 

řízení ve věci žaloby o určení vlastnického práva k pozemku parc. čís. 1230/47 o výměře 

4052 m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

II. ZM schvaluje: 

01.2015/1ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje, že se dnešní jednání  

zastupitelstva nebude řídit čl. IV. body 1), 2), 3) a 6) jednacího řádu zastupitelstva města.  

 

01.2015/2ZM-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 se 

společností Metropolitní, s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod na věcné 

břemeno, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení optického kabelu na 

pozemcích parc.č. 2070/3, 2070/24, 2070/27, 2072/19, 2072/16, 2078/2, 2078/81, 2078/93, 

2078/94, 2078/102, 2078/100, 2078/95, 2078/96, 2078/98, 2136/3, 2136/5, 2136/6, 2132/14, 

2132/6, 2136/11, 2136/13, 2136/12, 2136/1, 2136/10, 2136/9, 2136/7, 2060/5, 2070/38, 

2060/1, 2060/6, 2060/3, 2078/1, 2060/2, 2078/12, 2078/9, 2078/10, 2078/16, 2078/15, 

2078/14, 2070/30, 2070/31, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou za dohodnutou cenu 85.300,- 

Kč + DPH a  pověřuje starostu města  podpisem smlouvy. 

 

01.2015/3ZM-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 části pozemku parc.č. poz. 906/6 – orná půda -  cca 100 m
2 

 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou (zaplocená část u ŘD č. 1005 z ulice Na Pláckách mezi parcelami č. 906/8 a 2243/18 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou). 

 

 

 

 

 



01.2015/4ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

pozemky parc.č. 2215/114 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek parc. č. 2215/107 ve 

vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou dle geometrického plánu č. zak. 2259-553/2014 ze dne 

10. 12. 2014 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

01.2015/5ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s  § 85 písm. 

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

pozemku parc. č. poz. 1230/44 - orná půda (cca do 2000 - 3000 m2)  v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou (volný prostor nad PENNY) za částku 250,-Kč/m
2
, který bude odměřen na základě 

žádosti žadatele a po té bude GP znovu předložen ke schválení prodeje a sepsání kupní 

smlouvy.  

 

01.2015/6ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM09_ZM01_150119_ úpravy ke konci roku 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 „Rozpočtová opatření č. ZM09_ZM01_150119_ úpravy 

ke konci roku 2014“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

01.2015/7ZM-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.  

 

01.2015/8ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM01_150119 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. ZM01_150119“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

01.2015/9ZM-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 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

III. ZM deleguje 

01.2015/1ZM-de) 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. Jana 

Drápelu 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 2015. 

  

01.2015/2ZM-de) 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 RNDr. Pavla 

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

Havlíčkův Brod, a.s.,  které se budou konat v roce 2015. 

 

01.2015/3ZM-de) 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 RNDr. Pavla Policara jako zástupce města na valné hromady společnosti 

Úpravna vody Želivka, a.s., které se budou konat v roce 2015. 

 



 

IV. ZM navrhuje: 

01.2015/1ZM-na) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou s.r.o., odvolání pana Martina Píbila z funkce člena dozorčí 

rady této společnosti. 

 

01.2015/2ZM-na) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou s.r.o., paní Ing. Hanu Horákovou na funkci člena dozorčí 

rady této společnosti. 

 

 

V. ZM odkládá: 

 01.2015/1ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písm. 

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

„Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce“ pro záměr stavby 

„III/1830a Ledeč nad Sázavou - okružní křižovatka“ s Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, 

Žižkova 1882/57, 587 33. 

 

 

VI. ZM neschvaluje: 

01.2015/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje zveřejnění dopisu 

určeného všem zastupitelům od zastupitele Mgr. Petra Vaňka. 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                     Marek Kroutil 

           místostarostka                               ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 27. 1. 2015 

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



  


