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 USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 26. října 2015 

09/2015/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

09.2015/49ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

Advokátní kanceláře - JUDr. Ladislavy Lebedové o přípravě smlouvy s obcí Kozlov.   

09.2015/50ZM-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 - 9/2015.  

09.2015/51ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o 

možnostech stran pořízení, instalace a zprovoznění městského kamerového dohledového 

systému (MKDS) včetně informací o nákladech a možnostech financování. 

 

09.2015/52ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města o pokutě udělené Městu Ledeč nad Sázavou od České inspekce ŽP Havlíčkův 

Brod ve věci správního deliktu podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. 

 

II. ZM schvaluje: 

09.2015/96ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu o narovnání“ se 

společností Erste Group Immorent ČR s.r. o. IČO 251 18 749 se sídlem Praha 4, Budějovická 

1518/13a, PSČ 14000 za účasti účastníka Desire invest s.r.o. IČ: 260 15 722 se sídlem Praha 

2, Na Děkance 1 a pověřuje starostu města podpisem „Dohody“. Zároveň ZM ukládá odboru 

samosprávy činit prostřednictvím AK JUDr. Ladislavy Lebedové se sídlem ul. Koželská čp. 

205, 584 01 Ledeč nad Sázavou veškeré úkony nezbytné k naplnění „Dohody“. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 PROTI, 1 ZDRŽEL 

 

09.2015/97ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

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

z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci SVČ o 76.100,-- Kč. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 PROTI 

09.2015/98ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM09_151026 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_151026“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 ZDRŽEL 

09.2015/99ZM-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 12 PRO, 1 ZDRŽEL 
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09.2015/100ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

listinu Základní umělecké školy v Ledči nad Sázavou, platnou od 26. 10. 2015. 

 Návrh přijat 13 PRO 

09.2015/101ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů změnu v zápisu do 

Zřizovací listiny Střediska volného času v Ledči nad Sázavou. Změna bude provedena ve 

jmenované listině v Čl. II Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace takto: 

Název:  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou,  

příspěvková organizace  

Sídlo:  584 01 Ledeč nad Sázavou, Barborka 790 

IČO:  72051540 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 PROTI 

09.2015/102ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 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, dle GP č. 2271-56/2015 ze dne 26. 2. 2015, s Povodím 

Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 70889953, za kupní cenu, stanovenou 

dohodou s přihlédnutím ke znaleckému posudku, ve výši 52 750,-Kč + DPH v zákonné výši a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

09.2015/103ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

věcného břemene - služebnosti stezky a cesty přes pozemek parc. č. 1685/1 – orná půda v 

katastrálním území Ledeč nad Sázavou, v rozsahu tak, jak je vyznačeno v geometrickém 

plánu č. 2276-23/15, který vypracovala Ing. D. O., Ledeč nad Sázavou a to k tíži pozemku 

parc. č. 1685/1 – orná půda a ve prospěch pozemku parc. č. st. 2388 - zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1324, část obce Ledeč nad Sázavou, vše v katastrálním 

území Ledeč nad Sázavou s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 

Havlíčkův Brod, IČ: 15060233 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.   

 Návrh přijat 13 PRO 

09.2015/104ZM-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. 1234/4 - orná půda  o výměře 71 m
2
 v  k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Na Pláckách), M. Z., 

Ledeč nad Sázavou, za částku 100,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

09.2015/105ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

věcného břemene číslo EP-12-2002363/VB/1 Ledeč nad Sázavou - u Zimního stadionu - 

přeložka vdnn se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 

405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou společností Servis VB s.r.o. se sídlem Lukavice 

181, 538 21 Slatiňany a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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09.2015/106ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-

2007261/VB/2 (název stavby: LEDEČ NAD SÁZAVOU, pan K. – přípojka knn) se 

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

24729035, zastoupenou panem Jiřím Kostkou se sídlem Mlýnská 4054, 580 01 Havlíčkův 

Brod a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

III. ZM odkládá: 

09.2015/6ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 117 odst. 2 

a § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí ve 

věci volby dalšího člena finančního výboru. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 ZDRŽEL 

09.2015/7ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci přijetí nabídky na 

dodávku elektrické energie a uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky silové 

elektřiny pro zimní stadion a Město Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 NEHLASOVAL 

09.2015/8ZM-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 prodeje 

pozemku parc.č. poz. 913/7- orná půda, o výměře 699 m
2 

za částku 600,- Kč/m
2
 a pozemku 

par. č. poz. 913/19 – 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, P. M., Havlíčkův Brod. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

IV. ZM ruší: 

09.2015/4ZM-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  Zastupitelstva 

Města Ledeč nad Sázavou č. 04.2015/41ZM-s) ze dne 20. 4. 2015, kterým ZM schválilo koupi 

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 od Povodí Vltavy Praha, s. p. 

Holečkova 8, Praha 5, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 50 500,-Kč + DPH a pověřilo 

starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

 

 

Ing Zdeněk Tůma                    Karel Šrámek 

                starosta města                        ověřovatel usnesení   

 

V Ledči nad Sázavou dne 26. 10. 2015 

Zapsala: Lenka Žáčková 


