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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 3. srpna 2015 

07/2015/ZM 

 

 

I. ZM schvaluje: 

 

07.2015/78ZM-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 věcného břemene (právo provést stavbu plynárenského zařízení, 

zřízení a provozování PZ na budoucím služebném pozemku, právo vstupovat a vjíždět na 

budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizování, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraňování PZ) na pozemku parc. č. 1978/8 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, se 

společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 

zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 

IČ: 27935311 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

07.2015/79ZM-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 zřízení 

věcného břemene číslo IV-12-2012425/VB/1, Habrek u Ledče, p. C., kabelové vedení NN, se 

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

zastoupenou společností Servis VB s. r. o., Lukavice 181, 538 21 Slatiňany, na zřízení, 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) pro pozemek 

parc. č.  66/3 v k.ú. Habrek, pro stavebníka pana C. na stavbu RD,  na pozemcích parc.č. 

54/45 a 54/49 v k.ú. Habrek a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

II. ZM odkládá 

07.2015/5ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s  § 85 písm. 

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

uzavření Kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č.  2215/116 ostatní plocha, ostatní 

komunikace - o výměře 211 m
2 

 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, v rámci majetkoprávního 

vypořádání akce „Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží, Ledeč nad 

Sázavou a zmocňuje k dalšímu jednání RNDr. Pavla Policara. 

 

 

 

 

 

 

Ing Zdeněk Tůma                 Ing. Ladislav Ivan 

               starosta města                        ověřovatel usnesení   

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 3. 8. 2015 

Zapsala: Lenka Žáčková 


