
2021/6/ZM           1/3 

USNESENÍ  
Ze zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2021/6/ZM 

konaného dne 8. listopadu 2021 

 

Zastupitelstvo města ruší:   

 

97/2021/6/ZM –Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší ke dni 9.11.2021 pracovní 

skupinu zřízenou usnesením ZM č. 09.2016/123ZM-s) ze dne 28.11.2016 za účelem přípravy 

a projednání podkladů v rámci plánované investiční akce „Sportovně relaxační centrum Ledeč 

nad Sázavou“. V případě aktuálnosti bude komise nově zřízena. 

Hlasování: Pro: 12  

 

Zastupitelstvo města schvaluje:   

 

98/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Římskokatolické farnosti – 

děkanství, Mlýnská 148, Ledeč nad Sázavou o příspěvek na opravu fasády děkanského 

kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou – 2. etapa ve výši 100.000,- Kč a schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 v této výši. 

Hlasování: Pro: 12  

 

99/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření 

RO_04_ZM06_211108, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 12  

 

100/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazného 

ukazatele schváleného rozpočtu města Ledeč nad Sázavou u příspěvkové organizace, 

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, z příspěvku na činnost na investiční příspěvek, 

a to v celé výši ročního příspěvku, tj. v částce 67.000,00 Kč. 

Hlasování: Pro: 12  

 

101/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej dílů "a" odděleného z 

pozemku parc.č. 355/1 a pozemku parc.č. 361/9 odděleného z pozemku parc.č. 361/3 vše dle 

geometrického plánu 211-323/2021 v k.ú. Obrvaň paní A. D. za kupní cenu ve výši 2050 Kč 

(jedná se o osvobozené plnění dle § 56 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH) a pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy č. OdMI/84/2021/KS. 

Hlasování: Pro: 12  

 

102/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkup dílů "c" a "d" oddělených z 

pozemku parc.č. st. 23/3 dle geometrického plánu 211-323/2021 v k.ú. Obrvaň od paní A. D. 

za kupní cenu ve výši 950 Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy č. 

OdMI/85/2021/KS. 

Hlasování: Pro: 12  
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103/2021/6/ZM Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku 

parc.č. 335/7 (tvořeného dílem "a" odděleným z pozemku parc.č. 335/1 a dílem "b" 

odděleným z pozemku parc.č. 2232/5) dle geometrického plánu č. 2529-34/2021 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 12  

 

104/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemků 

parc.č. 322/14 a 322/15 v k.ú. Obrvaň. 

Hlasování: Pro: 12  

 

105/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

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

břemene - služebnosti (č. IE-12/2007623/VB/25, Ledeč nad Sázavou, Zahrádecká, Na 

Pláckách) se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, ke služebným pozemkům parc. 

č. 2243/19, 2243/18, 2243/17, 1234/10, 1238/4, 1238/1, 1233/2, 906/6, 906/5 a 898/24 v 

rozsahu dle geometrického plánu č. 2531-374/2021 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, za 

jednorázovou náhradu ve výši 18 720 Kč + 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 12  

 

106/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2008825/VB/1 název stavby: 

Ledeč n.S.,TS_0518-TS_0183, kvn+HDPE+ZOK se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 

24729035 a pověřuje místostarostku podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 12  

 

107/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 26.2.2021 na akci "Snížení energetické náročnosti objektu - Objekt sídla 

Pečovatelské služby, 5. května č.p. 473, Ledeč nad Sázavou" se společností UNIMONT J. C. 

K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445, jehož předmětem je snížení 

celkové ceny díla o 85.142,86 Kč a pověřuje místostarostku města podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: Pro: 12  

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:   

 

108/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

109/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 2021/13/RM, 2021/14/RM, 2021/15/RM. 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje:   

 

110/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje žádost 

Římskokatolické farnosti – děkanství, Mlýnská 148, Ledeč nad Sázavou o příspěvek na 

opravu fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou – 2. etapa ve výši 

800.000,- Kč. 

Hlasování: Pro: 10, Proti: 2  



2021/6/ZM           3/3 

Zastupitelstvo města odkládá:   

 

111/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci 

žádosti Ing. Jana Čepy, bytem Smetanovo nám. čp. 1859, 580 01 Havlíčkův Brod o směnu 

části pozemku parc.č. 1680/2 o výměře cca 80 m2 za část pozemku parc.č. 1678/13 o výměře 

cca 1350 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a úhradu rozdílu v hodnotě pozemků dle ceny určené 

znaleckým posudkem. 

Hlasování: Pro: 12  

 

Zastupitelstvo města určuje:   

 

112/2021/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou určuje, v souladu s § 104 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení 

ZM č. 1a.201/1ZM-ur) ze dne 31.10.2018, místostarostu Mgr. Michala Simandla jako osobu 

zastupující starostu v nezbytných věcech v době jeho nepřítomnosti a v době nepřítomnosti 

místostarostky, nebo v době, kdy tito nevykonávají své funkce. 

Hlasování: Pro: 11, Zdrželo se: 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková              Zdeněk Zelený 

 místostarostka města            ověřovatel usnesení 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 8. 11. 2021 

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


