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USNESENÍ  
Ze zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2022/2/ZM 

konaného dne 28. února 2022 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:   

 

18/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

19/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 2021/20/RM, 2022/1/RM. 

 

20/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zápis z jednání Kontrolního výboru 

p.č. 1 ze dne 16. února 2022. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje:   

 

21/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků parc.č. 322/14 a 

322/15 v k.ú. Obrvaň paní V. R., Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 83.390 Kč + DPH 

21% a pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy č. OdMI/2/2022/KS. 

Hlasování: Pro: 11 

 

22/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej 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 paní J. 

V., Žatec za kupní cenu ve výši 8640 Kč + DPH 21% a pověřuje starostku města podpisem 

kupní smlouvy č. OdMI/7/2022/KS. 

Hlasování: Pro: 9, Zdrželo se: 2  

 

23/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o bezúplatné nabytí 

pozemků parc.č. 2632/3 a 2452 v k.ú. Ledeč nad Sázavou od České republiky do vlastnictví 

Města Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města podpisem žádosti. 

Hlasování: Pro: 11 

 

24/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, koupi hrobového zařízení, číslo místa 

136, na Starém hřbitově v Ledči nad Sázavou od České republiky za kupní cenu ve výši 30 

000 Kč. 

Hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Zdrželo se: 2  

 

25/2022/2/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 k služebným pozemkům parc.č. 2215/11, 2215/87 a 2333 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou za jednorázovou náhradu ve výši 4.840 Kč (včetně DPH) se spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. IČ 24729035 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 11 
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26/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 84 

zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 

o zřízení společné jednotky požární ochrany uzavřený mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 

Obcí Vilémovice a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: Pro: 11 

 

27/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 84 

zákona č. 128/2000 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 

o zřízení společné jednotky požární ochrany, uzavřený mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 

Obcí Ostrov a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: Pro: 11 

 

28/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje dokument "Časový plán 

zlepšování kvality ovzduší 2022 - MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU" zpracovaný Ing. 

Břetislavem Dvořákem v lednu 2022. 

Hlasování: Pro: 11 

 

29/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 - Rámcové 

smlouvy s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. 

Předmětem smlouvy je „Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou“. - účinnosti 

nabývá od 01.03.2022. 

Hlasování: Pro: 11 

 

30/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 - Rámcové 

smlouvy s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. 

Předmětem smlouvy je „Údržba hřbitovů v Ledči nad Sázavou“. - účinnosti nabývá od 

01.03.2022. 

Hlasování: Pro: 11 

 

31/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 - Rámcové 

smlouvy s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. 

Předmětem smlouvy je „Sběr a svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“ - účinnosti nabývá od 

01.03.2022. 

Hlasování: Pro: 11 

 

32/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 - Rámcové 

smlouvy s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. 

Předmětem smlouvy je „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“ - účinnosti 

nabývá od 01.03.2022. 

Hlasování: Pro: 11 
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33/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 - Rámcové 

smlouvy s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. 

Předmětem smlouvy je „Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou“ - účinnosti nabývá od 

01.03.2022. 

Hlasování: Pro: 11 

 

34/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování služby zajištění veřejného osvětlení města Ledeč nad Sázavou s účinností od 

01.03.2022 s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. 

Hlasování: Pro: 11 

 

35/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 - Rámcové 

smlouvy s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. 

Předmětem smlouvy je „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“. - 

účinnosti nabývá od 01.03.2022. 

Hlasování: Pro: 11 

 

Zastupitelstvo města ruší:   

 

36/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, své usnesení č 117/2021/7/ZM ze dne 

20.12.2021. 

Hlasování: Pro: 11 

 

Zastupitelstvo města zamítá:   

 

37/2022/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zamítá v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o nabytí pozemků 

parc.č. 469/1, 485/5, 499 a 2690 v k.ú. Ledeč nad Sázavou od České republiky do vlastnictví 

Města Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 11 

 

     

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                  Marek Kroutil 

     starostka města               ověřovatel usnesení 

  

 

V Ledči nad Sázavou dne 28. 2. 2022 

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


