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USNESENÍ  
Ze zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2021/7/ZM 

konaného dne 20. prosince 2021 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:   

 

113/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

114/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 2021/16/RM, 2021/17/RM. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje:   

 

115/2021/7/ZM – 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, hospodaření města 

od 1.1.2022 na základě rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad 

Sázavou na rok 2022. 

Hlasování: Pro: 11  

 

116/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zároveň schvaluje na základě § 

13 odst. 2, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

tato pravidla pro hospodaření města od 1.1.2022 do doby schválení rozpočtu na rok 2022: 

 

V období rozpočtového provizoria územní samosprávný celek: 

- Nebude poskytovat finanční příspěvky z rozpočtu města na základě rozhodnutí RM nebo 

ZM. 

- Nebudou zahajovány nové investiční akce. 

- Realizovat investiční rozpočtové výdaje se budou pouze na již zahájené akce. 

- Realizovat se budou pouze rozpočtové výdaje na činnosti spojené s výkonem státní 

správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným 

organizacím a nejnutnější výdaje na zajištění běžného provozu úřadu a samotného 

fungování města Ledeč nad Sázavou. 

- Realizovat se budou pouze opravy a údržba movitého a nemovitého majetku v nezbytně 

nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, 

nebezpečí poškození zdraví). 

- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Hlasování: Pro: 11  

 

117/2021/7/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 M. 

S., Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 8640 Kč + DPH 21% a pověřuje místostarostku 

města podpisem kupní smlouvy č. OdMI/93/2021/KS. 

Hlasování: Pro: 10, Zdržel se: 1  
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118/2021/7/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 panu J. Ch., Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 83390 Kč + DPH 

21% a pověřuje místostarostku města podpisem kupní smlouvy č. OdMI/94/2021/KS. 

Hlasování: Pro: 10, Zdržel se: 1  

 

119/2021/7/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 služebnosti, název stavby: "11010-01409, 

FTTH_Ledeč_nad_Sázavou_Stínadla_LEHAV1", se společností CETIN a.s., IČ 04084063 a 

pověřuje místostarostku podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 11  

 

120/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem 

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. IV-12-2023073/VB/2, název stavby: Ledeč n/S.,Na Potoce, par.st.1897, knn se společností 

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

Hlasování: Pro: 11  

 

121/2021/7/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 

služebnosti v rozsahu geometrického plánu č. 2527-393/2021 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za 

jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč + DPH se společností CETIN a.s., IČ 04084063 a 

pověřuje místostarostku města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 11  

 

122/2021/7/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 služebnosti inženýrské sítě: splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní 

přípojky a elektropřípojky ke služebným pozemkům parc.č. 1230/25 a 1230/44 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou, se společností ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081, se sídlem 

Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, zastoupené panem Ing. Jaroslav Brodilem, 

jednatelem společnosti a pověřuje místostarostku města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 11 

 

123/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace, 

finančního daru z rozpočtu města pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 

110.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

Hlasování: Pro: 11 

 

Zastupitelstvo města deleguje:   

 

124/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jana 

Drápelu a pana Mgr. Michala Simandla jako zástupce Města na valné hromady společnosti 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., které se budou konat v roce 2022. 

Hlasování: Pro: 11 
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125/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana RNDr. Pavla 

Policara a pana MVDr. Pavla Vrbku jako zástupce Města na valné hromady společnosti VaK 

Havlíčkův Brod, a.s., které se budou konat v roce 2022. 

Hlasování: Pro: 11  

 

126/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Hanu 

Horákovou a pana RNDr. Pavla Policara jako zástupce Města na valné hromady společnosti 

Úpravna vody Želivka, a.s., které se budou konat v roce 2022. 

Hlasování: Pro: 11 

 

Zastupitelstvo města zamítá:   

 

127/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zamítá v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost společnosti Pracolor s.r.o. o 

koupi nebytových prostor v č.p. 555, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 11 

 

Zastupitelstvo města vydává:   

 

128/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřní směrnicí Města 

Ledeč nad Sázavou č. 3/2017 souhlas vlastníka pozemků s pokládkou sítí v rozsahu dle 

předložené projektové dokumentace vyhotovené společností ATING, s.r.o. (dat. 11/2021), za 

podmínek uvedení zasažených pozemků do původního stavu a nezasažení stávající asfaltové 

komunikace (další i tyto podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti). 

Hlasování: Pro: 11 

 

129/2021/7/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává na základě § 14 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.3/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Hlasování: Pro: 11  

 

     

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                 Martin Píbil 

 místostarostka města            ověřovatel usnesení 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 20. 12. 2021 

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Žadatelé 

Částka schválené 
dotace na rok 

2021 
účel dotace 

HC Ledeč nad Sázavou 110 000,00 Kč nákup brusky na brusle Prosharp AC 1001 Portable SC 

CELKEM 110 000,00 Kč   

 


