
USNESENÍ 
 

na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 23. února 2015 

03/2015/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

03.2015/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

03.2015/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města RM 01 a 02/2015. 

 

03.2015/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí dotace 

z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM– Svaz důchodců ČR, ZO Ledeč nad 

Sázavou „Vyúčtování za služby spojené s nájmem nebytového prostoru Husovo nám. 16 za 

rok 2014“ ve výši 11.174,- Kč a „Na plánované akce v roce 2015“ ve výši 30.000,- Kč. 

 

03.2015/8ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí dotace 

z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM–Automotoklub Ledeč nad Sázavou 

„Zabezpečení motokrosových závodů a tratě“ ve výši 50.000,- Kč. 

 

03.2015/9ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí dotace 

z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Oblastní charita Havlíčkův Brod „Soc. 

aktivační služba pro rodiny s dět., Centrum osobní asistence Havl. Brod…,Ledňáček Ledeč 

nad Sázavou, Středisko rané péče Havl. Brod, Sociálně terapeutická dílna, Denní stacionář 

pro děti Petrklíč“ ve výši 15.385,- Kč 

 

03.2015/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –O.S. NOTORIX DENATUR 

„Bitva o Notorburg- 12. ročník“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

03.2015/11ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Lyžařský klub Ledeč nad 

Sázavou „Provoz a údržba lyžařského Sportoviště Melechov“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

03.2015/12ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Melechov občanské sdružení 

„Na pořádání sportovních akcí“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

03.2015/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Akademie bojových umění a 

sportu „Karate pořádání a účast závodů, seminářů, sportovního soustředění, nákup 

sportovního vybavení“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

 

 



03.2015/14ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Mimochodem  „Provoz divadla 

Mimochodem - pořádání hudebních akcí, výstav, seminářů, kulturní akce, vlastní představení, 

organizace představení hostujících divadel“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

03.2015/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Molekul o.s. – Mírné oživení 

ledečské kultury „Kulturní akce 2015“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

03.2015/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Český svaz včelařů „Úprava 

přístupu a zpevnění nádvoří“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

03.2015/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Terénní pečovatelská služba 

Ledečsko, z.ú. „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

03.2015/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Nezávislý podmelechovský 

spolek, z.s. „70. výročí událostí v Kobylím dole“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

03.2015/19ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Potravinová banka Vysočina, 

o.s.  „Na činnost Potravinové banky“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

03.2015/20ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM – Dominik Vacík „Pee wee 

Quebec 2015 - turnaj (Canada)“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

03.2015/21ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Komunistická strana Čech a 

Moravy „vzpomínkový akt k 70.výročí (padlých příslušníků štábu Partyzánské brigády Mistr 

Jan Hus)“ ve výši 5.000,- Kč.  

 

03.2015/22ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Stanice Pavlov, o.p.s. „Provozní 

náklady záchranné stanice“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

 03.2015/23ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –ZUŠ v Ledči nad Sázavou 

„oslava 60. výročí založení ZUŠ“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

 03.2015/24ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Český rybářský svaz „ Rybářské 

závody dospělých“ ve výši 5.000,- Kč.  

 

03.2015/25ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM - Český rybářský svaz „Dětské 

rybářské závody“ ve výši 3.000,- Kč.  

 



03.2015/26ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –Domov Háj „Rekreační pobyty 

klientů“ ve výši 12.000,- Kč.  

 

03.2015/27ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných RM –FORM Solution - Petr Soukup 

„Melechovský okruh - sraz ČS motocyklů“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

 

 

II. ZM schvaluje: 

03.2015/11ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje přesunutí projednávání 

bodu Rozpočtová opatření ZM03_150223 do bodu „Různé“. 

 

03.2015/12ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na základě ustanovení § 84 odst. 

1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů snižuje zůstatek FRB o 

2.000.000,-Kč a tyto prostředky zahrnuje do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2015 

a tento návrh schvaluje. 

03.2015/13ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu Fondu 

rozvoje bydlení na rok 2015 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 

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

03.2015/14ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM–Molekul o. s. – Mírné oživení ledečské 

kultury „Staročeská pouť 2015“ ve výši 80.000,- Kč. 

03.2015/15ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM–Tenisový klub Ledeč nad Sázavou 

„Sportovní činnost, úhrada nákladů na energie, údržba hracích prostorů i zázemí a prostředků 

k jejich provozování“ ve výši 61.000,- Kč. 

03.2015/16ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM–TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 

„Provozní náklady TJ Kovofiniš“ ve výši 250.000,- Kč.  

03.2015/17ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM–Římskokatolická farnost-děkanství 

„Oprava kostelů v Ledči n. S“ a  „Ozvučení kostela Nejsvětější trojice“ ve výši 185.000,- Kč.  

03.2015/18ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM–Český rybářský svaz „Oprava koryta 

potoka v Barborce“ ve výši 70.000,- Kč.  

03.2015/19ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM–HC Ledeč nad Sázavou - lední hokej, 



krasobruslení „Příspěvek na dopravu-děti a mládež, Pohár Josefa Vašíčka 2015, Letní 

příprava-děti a mládež, Ledečská Pirueta 2015, Snížení příspěvku pro nejmenší hokejisty“ ve 

výši 400.000,- Kč (vč. ledů). 

03.2015/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 

2015 z prostředků vyčleněných ZM –Háta, o.p.s. „Centrum denních služeb Barborka“ ve výši 

84.615,- Kč. 

03.2015/21ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM –TJ Sokol  „Na energie pro Sokolovnu“ 

ve výši 150.000,- Kč.  

03.2015/22ZM-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 2015 z prostředků vyčleněných ZM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 

„Pronájmy sportovních ploch“ a „Cestovní náhrady 2015“  ve výši 60.000,- Kč. 

03.2015/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM03_150223 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. ZM03_150223“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

03.2015/24ZM-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. 

03.2015/25ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 84 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složení výjezdové 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou na rok 2015 dle žádosti SDH Ledeč 

nad Sázavou ze dne 24. 1. 2015.  

 

03.2015/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85  

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 5, 

k pojistné smlouvě č.1538200914, uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem 

Bělehradská čp. 132, Praha 2 a zmocňuje starostu města k podpisu tohoto dodatku. 

 

03.2015/27ZM-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. 913/4 - orná půda o výměře 926 m
2
 za částku 600,- Kč/m

2
 včetně platné sazby 

DPH a pozemku par. č. poz. 913/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1m
2
 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 L. a M.  B., bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

03.2015/28ZM-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. poz. 229/44 - orná půda v  k.ú. Habrek (v místě 

zvaném Stará Habrecká). 

 



03.2015/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje „Dohodu o vrácení 

finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ dle 

předloženého návrhu a zmocňuje starostu města k podpisu této dohody.  

 

III. ZM jmenuje 

03.2015/1ZM-jm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s ust. § 84 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na funkci velitele 

výjezdové jednotky SDH Ledeč nad Sázavou na rok 2015 pana Pavla Pokorného.  

. 

  

 

IV. ZM stanovuje: 

03.2015/1ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením 

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

základě nařízení vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve 

znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou číslo 

2a.2014/3ZM-st), od 1. 3. 2015 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému zastupiteli 

Martinu Píbilovi v celkové částce 300,- Kč.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                     Mgr. Petr Vaněk 

          starosta                                           ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 24. 2. 2015 

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 



 



 



 
 

 
 


