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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 2022/5/ZM 

konaného dne 27. 6. 2022 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:   

 

66/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

67/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 2022/9/RM, 2022/10/RM, 2022/11/RM. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje:   

 

68/2022/5/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 z rozpočtu 

města pro rok 2022 organizacím a spolkům v celkové výši 325.000,00 Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 10   

 

69/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona 

č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok 

2022 Jaroslavu Kopeckému, bytem Ledeč nad Sázavou ul. Jiřího Wolkera čp. 867, za účelem 

rekonstrukce WC nebo sprchového koutu v domě čp.867, ul. Jiřího Wolkera v Ledči nad 

Sázavou, jehož je spolumajitel a to ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy a ručitelských závazků. 

Hlasování: Pro: 10   

 

70/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvu o zřízení věcného 

břemene – služebnosti „Rekonstrukce VaK ul. Zahradní – Ledeč n.S. vodovod a kanalizace“ se 

společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 44. 

080 Kč (+ DPH) a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Hlasování: Pro: 10  

 

71/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru pozemku parc.č. 2883 

odděleného geometrickým plánem č. 2568-175/2022 od pozemku st. 242 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy č. OdMI/49/2022-DS. 

Hlasování: Pro: 9, Zdrželo se: 1    

 

72/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny částí pozemků 

označených v geometrickém plánu č. 2572-37/2022 jako díly „m“ a „s“ (oddělené z pozemku 

parc.č. 2148/1 ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou) za části pozemků označených ve 

stejném geometrickém plánu jako díly „g“, „k“, „n“ a „h“ (oddělené z pozemku parc.č. 2146/2 

v soukromém vlastnictví), vše v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 9, Nehlasovalo: 1  
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73/2022/5/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 č. IV-12-2022100/VB/1, Ledeč n/S., Na Rámech, par.st.2455,knn se 

společností ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 3.920 Kč + DPH a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 10  

 

74/2022/5/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 č. IV-12-2019379/VB/1, Ledeč n/S., ul. J. Wolkera, par. 1631/59, knn 

se společností ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 4.800 Kč + DPH a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 10   

 

75/2022/5/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 č. IE-12-2007705/VB/5, Ledeč nad Sázavou, ul. 28.října – rek. venk. nn, 

se společností ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 14.200 Kč + DPH a 

pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 10   

 

76/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 5.1.2022 se společností CETIN a.s., IČ 04084063 

a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: Pro: 10   

 

Zastupitelstvo města zamítá:   

 

77/2022/5/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zamítá v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup spoluvlastnického podílu o 

velikosti 1/8 pozemku parc.č. 2196/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 pozemku 

parc.č. 2196/7, vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou, od České republiky, která je vlastníkem tohoto 

podílu a za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve 

výši 57.000 Kč. 

Hlasování: Pro: 10   
 

     

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                          Marek Kroutil 

     starostka města             ověřovatel usnesení 

  

 

V Ledči nad Sázavou dne 27. 6. 2022 

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatelé 
Částka schválené 

dotace na rok 

2022 

Účel příspěvku 
Forma příspěvku: 

finanční dar/ 

dotace 

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou   280.000,00 Kč Provoz sokolovny pro město v r. 2022 SFP 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ledeč n. S.  45.000,00 Kč Nákup násadových ryb – Sychrov a Vrbka SFP 

CELKEM 325.000,00 Kč   

 


