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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 2022/6/ZM 

konaného dne 27. 7. 2022 

 

Zastupitelstvo města schvaluje:   

 

78/2022/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu částí pozemků označených v 

geometrickém plánu č. 2572-37/2022 jako díly „m“ a „s“ (oddělených 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“ (oddělených z pozemku parc.č. 2146/2 ve 

společném jmění manželů M. a Z. K.) a přijetí daru částí pozemků označených ve stejném 

geometrickém plánu písmeny „d“, „e“, „b“ a „p“ (oddělených z pozemku parc.č. 2146/2 ve 

společném jmění manželů M. a Z. K.), vše v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou, včetně povinnosti 

Města Ledeč nad Sázavou zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě a služebnost cesty 

a stezky pro případ, že by ze strany Města Ledeč nad Sázavou nedošlo ke splnění závazku 

vybudovat stavbu ZTV dle čl. VI. odst. 1 a 2 směnné a darovací smlouvy. Rozdíl ve výměře 

směňovaných částí pozemků bude doplacen za dohodnutou cenu ve výši 340 Kč/m2 + 21 % 

DPH. Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje starostku města podpisem směnné a 

darovací smlouvy. 

Hlasování: Pro: 13 

 

79/2022/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje a zavazuje se v souladu 

s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečit 

finanční krytí investiční akce „Trvalé zajištění skalního masivu "Šeptouchov" na parcele 1934/1 

a 2331/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ přijetím úvěru ve výši 14.500.000 Kč nebo zajištění 

financování z jiných zdrojů. 

Hlasování: Pro: 13 

 

80/2022/6/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo č. 67/2022 se 

společností STRIX Chomutov a.s., IČ: 27274535 na stavební práce „Trvalé zajištění skalního 

masivu "Šeptouchov" na parcele 1934/1 a 2331/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ dle zhotovitelem 

podané nabídky ze dne 1.7.2022 za celkovou cenu ve výši 11.871.270,39 Kč bez DPH a 

pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 13 

 

     
 

 

 

Ing. Hana Horáková                           Eva Blažková 

     starostka města             ověřovatel usnesení 

  

 

V Ledči nad Sázavou dne 27. 7. 2022 

Zapsala: Lenka Žáčková 


