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 USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 21. září 2015 

08/2015/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

08.2015/42ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města RM 14 - 20/2015. 

08.2015/43ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znalecký 

posudek ze dne 10.7.2015 č. 5806-226/2015 o ceně obvyklé nemovitých věcí zapsaných 

v listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou a 

v listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou, 

okres Havlíčkův Brod a „Odborná vyjádření“ k hodnotě majetku v užívání požární hlídky ve 

Vrbce. 

 

08.2015/44ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení 

plnění rozpočtu v roce 2015 za období 1/2015 - 8/2015.  

08.2015/45ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, seznámení se zápisy 

pořadové č. 3 až 7 z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města a protokol č. 1/2015/KV 

o výsledku kontroly investiční akce „cyklostezky“. 

08.2015/46ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

ukončení Pečovatelské služby paní D. U. s tím, že předmětnou činnost a výkon pečovatelské 

služby může poskytnout na základě rozšíření počtu zaměstnanců a potřebného vybavení 

organizační složka města Pečovatelská služba s předpokládaným termínem od 1. 1. 2016. 

08.2015/47ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

jednání vedení města o ceně pozemků parc. č. 1368 o výměře 460 m² – orná půda, parc. č. 

1369 o výměře 7 359 m² – orná půda, parc. č. 1418/1 o výměře 6 496 m² – orná půda vše v k. 

ú. Ledeč nad Sázavou, s paní J. H., 570 01 Chotěnov. 

 

08.2015/48ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o 

výsledku jednání RNDr. Pavla Policara ve věci kupní ceny pozemku parc. č.  2215/116 ostatní 

plocha, ostatní komunikace - o výměře 211 m²  v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle GP č. 2271-

56/2015 ze dne 26. 2. 2015 se zástupci Povodí Vltavy Praha, s. p. Holečkova 8, Praha 5. 
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II. ZM schvaluje: 

08.2015/80ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 7 členné složení 

Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva města. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/81ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání vypracování 

„Dohody o změně hranic Města Ledeč nad Sázavou“ včetně způsobu finančního vypořádání 

s Obcí Kozlov - Advokátní kanceláři JUDr. Ladislavy Lebedové, Koželská 205, Ledeč nad 

Sázavou, za předpokladu souhlasného usnesení Zastupitelstva obce Kozlov s termínem do 

příštího zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 26. 10. 2015. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/82ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr investiční akce 

„Zastřešení tribuny stadionu v Ledči nad Sázavou“. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/83ZM-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 o dílo na 

realizaci stavební akce „Zastřešení tribuny stadionu v Ledči nad Sázavou“ se společností TS 

Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ:  25281208 za 

částku 1 418 320,- Kč včetně DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy.  

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/84ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 

odst.4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rekonstrukci chodníku 

ul. Havlíčkova v Ledči nad Sázavou a to v úseku od křižovatky s ul. Z.M.Kuděje až po 

křižovatku s ul. Melechovská. 

 Návrh  přijat 13 PRO 

 

08.2015/85ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 

odst.4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele prací při 

rekonstrukci chodníku v ul. Havlíčkova v Ledči nad Sázavou firmu UNIMONT J.C.K. s.r.o. 

se sídlem Hradec čp. 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/86ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM08_150921 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. ZM08_150921“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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08.2015/87ZM-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. 

 Návrh přijat 13 PRO 

08.2015/88ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti Města 

Ledeč nad Sázavou o darování pozemků par.č. 2215/117 o výměře 35 m
2
, 2215/18 o výměře 

118 m
2
, 2215/119 o výměře 138 m

2
 vše ostatní plocha (silnice) v katastrálním území Ledeč 

nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou, od Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a 

pověřuje starostu města podpisem žádosti. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/89ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako majitel dotčených 

pozemků, umístění a realizaci plynové přípojky v ul. Stínadla v Ledči nad Sázavou pro firmu 

ASO s.r.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Marie Majerové čp. 1152 a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy zakládající právo provést stavbu.  

 Návrh  přijat 13 PRO 

 

08.2015/90ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 

odst.4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako majitel dotčeného 

pozemku parc.č. poz. 2290/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha  v kat. území Ledeč nad 

Sázavou, umístění a realizaci vybudování nového vjezdu na pozemek parc.č. 2088/2 ul. 

Komenského, Ledeč nad Sázavou žadateli a investorovi M. G., Ledeč nad Sázavou  a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy zakládající právo provést stavbu.  

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/91ZM-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. 913/7 - orná půda o výměře 699 m
2
, pozemku par. č. 

poz. 913/19 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1m
2
 v kat. území Ledeč nad Sázavou a 1 

ks PRIS pilíře v Ledči nad Sázavou ul. Jaroslava Foglara. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/92ZM-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. 1234/4 - orná půda o výměře 71m
2
 v  k.ú. Ledeč nad 

Sázavou (ul. Na Pláckách). 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/93ZM-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 

uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu 

provést stavbu č. IE-12-2005542/VB/1 (název stavby: Ledeč n/S, ul. Na Rámech, kabel 

vedení nn) se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 

Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou společností MONTPROJEKT a. s, Arnošta z Pardubic 

2082, 531 17 Pardubice, IČ: 28494032 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 



08/2015/ZM   4/6 

 

08.2015/94ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu § 

85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy 

o zřízení služebnosti (zřízení a provozování stavby „Plynofikace domu č. p. 3 Ledeč nad 

Sázavou) s Ch. P. T., 582 22 Přibyslav a s T. T. V., 582 22 Přibyslav a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy.  

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/95ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu § 

85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody 

o převodu práv a povinností ze Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze 

dne 12. 3. 2014 z H. A. D., bytem 582 91 Světlá nad Sázavou na  Ch. P. T. a T. T. V., oba 

bytem 582 22 Přibyslav a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

III. ZM souhlasí: 

08.2015/1ZM-sou) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí, aby příspěvková 

organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou v souladu § 30 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, část svého 

rezervního fondu (173.333,- Kč) použila k posílení svého investičního fondu. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

IV. ZM volí: 

08.2015/1ZM-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, ve znění pozdějších předpisů, dalšími 

členy kontrolního výboru: 

p. Zdeněk Chlád, ČSSD 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/2ZM-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, ve znění pozdějších předpisů, dalšími 

členy kontrolního výboru: 

Ing. Vratislav Nosek, SNK 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/3ZM-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, ve znění pozdějších předpisů, dalšími 

členy finančního výboru: 

Mgr. Petr Vaněk, ČSSD 

 Návrh nepřijat: 2 PROTI, 5 SE ZDRŽELO, 6 PRO 

 

08.2015/4ZM-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, ve znění pozdějších předpisů, dalšími 

členy finančního výboru: 

Bc. Ivana Drahokoupilová, SZ 
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 Návrh přijat 13 PRO 
 

 

 

V. ZM vydává: 

08/2015/2ZM-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.2/2015, kterou ruší „OZV č. 6/2011  o stanovení 

systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a 

obnově veřejné zeleně na území města“ vydanou ZM dne 27.4.2011. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

VI. ZM neschvaluje: 

08.2015/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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. 239/1 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o ploše cca 22  m
2 

v  k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou (před domem čp. 2). 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

08.2015/4ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s  § 85 

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

bytem Bělá o odkoupení pozemku parc.č. 525- lesní pozemek o výměře 4219 m
2
 v k.ú. Bělá u 

Jedlé. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 SE ZDRŽEL 

 

 

 

VII. ZM ruší: 

08.2015/3ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu  s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení č. 7.2014/113ZM-s) 

ze dne 29. 9. 2014  ve věci  prodeje pozemku parc. č. 2077/2 – zahrada v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou (ul. Ke Stínadlům pod domem čp. 555-557) o výměře 506 m
2
 na základě žádosti 

vlastníků bytů č. p. 555-7, Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou ze dne 13. 8. 2015 o zrušení 

odprodeje předmětného pozemku. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

VIII. ZM ukládá: 

08.2015/6ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy předat 

zprávu (Protokol č. 1/2015/KV o výsledku kontroly na místě u Města Ledeč nad Sázavou, 

týkající se akce „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“) Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Ledeč nad Sázavou Okresnímu státnímu zastupitelství Havlíčkův Brod. Termín obratem, 

zodpovídá vedoucí OS. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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08.2015/7ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá příspěvkové organizaci 

Základní škola Ledeč nad Sázavou v souladu § 31 odst. 2 zákona 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod částky 

173.333,- Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing Zdeněk Tůma                    Zdeněk Zelený 

                starosta města                        ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 21. 9. 2015 

Zapsala: Lenka Žáčková 


