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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 23. května 2016 

04/2016/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

04.2006/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

04.2016/8ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM 7/2016 a 8/2016. 

 

04.2016/9ZM-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, Zápis z jednání Kontrolního 

výboru p.č. 1, dne 5. května 2016. 

 

 

II. ZM schvaluje: 

04.2016/57ZM-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 zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2012504/VB/1, Ledeč n/S., garáže, úprava k nn“ na 

zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc.č. 2136/9 

(podzemní vedení nn, rozpojovací skříň SR 402) a  parc. č. 2144/1 (podzemní vedení nn, 

přípojková skříň SS 300), oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy.  

 Návrh přijat 12 PRO 

 

04.2016/58ZM-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 zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2011374/VB/1, Hradec u Ledče, ZTV, vedení k nn“ na 

zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc.č. 2596/16 

(podzemní vedení NN), parc. č. 2596/17 (podzemní vedení NN) a parc. č. 2598/1 (podzemní 

vedení NN, přípojková skříň SS 100, rozpojovací skříň SR 402), vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou, se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 

02 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

04.2016/59ZM-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 akce „Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu v Ledči nad Sázavou“ s 

restaurátorem BcA. Danielem Chadimem, Horní náměstí 511, 378 81 Slavonice, IČO: 60857099 

za nabídkovou cenu v celkové výši 922 900,- Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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04.2016/60ZM-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 

s dodavatelem prací a technologie zakázky „Úpravy mytí ve školní kuchyni, Ledeč nad Sázavou 

(stavební úpravy, ZTI a gastro)“ - společností Atos, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo 

náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, za nabídkovou cenu ve výši 1 875 950,- 

Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 Návrh přijat 12 PRO 

 

04.2016/61ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu nově vzniklého pozemku 

parc. číslo 404, ost. plocha, jiná plocha o výměře 5 m
2
 v k.ú Obrvaň a nově vzniklého pozemku 

parc. č. 241/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m
2
  v k.ú. Obrvaň dle GP č. 183-113/2016 

s panem P. P., Obrvaň za cenu 30,- Kč/m
2
 (jedná se o 32 m

2
) a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

04.2016/62ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

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

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

2014376/VB/9 název stavby „Habrek, ZTV, kabelové vedení nn“, se společností ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 zastoupenou firmou 

MONTPROJEKT a.s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, IČO: 28494032 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

04.2016/63ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 

84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu 

usnesení č. 03.2016/1ZM-st) ze dne 18. 4. 2016 s tím, že měsíční odměna za výkon funkce 

neuvolněného zastupitele Mgr. Michala Simandla se stanovuje k datu složení slibu, tj. od  

18. 4. 2016. 

 Návrh přijat 10 PRO, 2 ZDRŽEL 

 

 

III. ZM stanovuje: 

 

04.2016/2ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) a § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, že měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou se v případě 

souběhu funkcí poskytují ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

 

IV. ZM souhlasí: 

 

04.2016/1ZM-so) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s prodejem nebytové jednotky č. 

559/101 o výměře 47, 6 m² v 1. PP domu č. p. 558 - 559, ul. Na Sibiři, Ledeč nad Sázavou.  

 Návrh nebyl přijat 2 PRO, 10 PROTI 
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V. ZM neschvaluje: 

 

04.2016/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

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

předkupního práva s firmou PP RENTAX, s.r.o. Ledeč nad Sázavou k objektu bývalé kotelny čp. 

96 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, katastrální 

pracoviště Havlíčkův Brod. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                 RNDr. Yvetta Bartáková 

                starosta města                            ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 23. května 2016 

Zapsala: Lenka Žáčková 


