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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 18. července 2016 

06/2016/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

06.2016/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně 

stavu střechy zimního stadionu na základě vyjádření statika Ing. Jakuba Lukavce ze společnosti 

DEKPROJEKT s.r.o. 

 

II. ZM schvaluje: 

 

06.2016/80ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 smlouvy č.20/2016 

s firmou UNIMONT J.C.K. s.r.o. se sídlem Hradec čp. 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, jejímž 

předmětem je „Oprava komunikace Hradní v Ledči nad Sázavou“, firmu a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

06.2016/81ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  prodej pozemku parc. č. 1230/43 

– orná půda, o výměře 10 000 m² v k. ú. a obci Ledeč nad  Sázavou společnosti EKOL s. r. o., 

Marie Majerové 1152, Ledeč nad Sázavou, IČO: 46505261, za kupní cenu ve výši 250 Kč/m² + 

DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 Návrh přijat 10 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

06.2016/82ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 1230/57 

– orná půda, o výměře 2000 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (rozděleného GP č.  2273-

120/2015, ze dne 19. 3. 2015, z pozemku parc. č. 1230/44 v k. ú. Ledeč nad Sázavou) společnosti 

WAtech, a. s., Brdlíkova 286/1c, Motol, 150 00 Praha 5, IČO: 02972166, za kupní cenu ve výši 

250 Kč/m² + DPH v zákonné výši s tím, že kupující zároveň uhradí náklady za vypracování 

geometrického plánu ve výši 5 566,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem Kupní 

smlouvy.  

 Návrh přijat 10 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

06.2016/83ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 1230/58 

– orná půda, o výměře 2123 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (rozděleného GP č.  2273-

120/2015, ze dne 19. 3. 2015, z pozemku parc. č. 1230/44 v k. ú. Ledeč nad Sázavou) a zřízení 

věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku parc. č. 1230/44, ve prospěch 

pozemku parc. č. 1230/58, oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou, společnosti Pracolor s.r.o., Habrecká 

975, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 26956659, za kupní cenu ve výši 250 Kč/m² + DPH v 

zákonné výši s tím, že kupující zároveň uhradí náklady za vypracování geometrického plánu ve 

výši 5 566,- Kč včetně DPH a úplatu za zřízení služebnosti ve výši 12 840,- Kč + DPH v zákonné 

výši a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL 
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06.2016/84ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 1230/59 

– orná půda, o výměře 3000 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (rozděleného GP č.  2273-

120/2015, ze dne 19. 3. 2015, z pozemku parc. č. 1230/44 v k. ú. Ledeč nad Sázavou) a zřízení 

věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku parc. č. 1230/44, ve prospěch 

pozemku parc. č. 1230/59, oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou, společnosti DATEL Ledeč s. r. o., 

Marie Majerové 1152, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25963015, za kupní cenu ve výši 250 

Kč/m² + DPH v zákonné výši s tím, že kupující zároveň uhradí náklady za vypracování 

geometrického plánu ve výši 5 566,- Kč včetně DPH a úplatu za zřízení služebnosti ve výši 12 

840,- Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy kupní a smlouvy o 

zřízení věcného břemene. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

06.2016/85ZM-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 smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a 

plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 1230/44 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou se společností 

EVOS – HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 

47470984 a pověřuje starostu měta podpisem této smlouvy.  

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

III. ZM ukládá: 

 

06.2016/3ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení investic a majetku 

vstoupit v jednání se znaleckými ústavy a potenciálními dodavateli střešní krytiny zimního 

stadionu a najít řešení, které pokud to bude možné, neovlivní začátek sezóny a předložit nejdéle do 

31. 7. 2016 možné návrhy postupu výměny střešního pláště. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

IV. ZM ruší: 

 

06.2016/2ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou ze dne 27. 5. 2015 č. 05.2015/56ZM-s), kterým byl schválen prodej pozemku parc.č. poz. 

1230/43 - orná půda o výměře 10 000 m2  v k.ú. Ledeč nad Sázavou (volný prostor nad PENNY) 

za částku 250,-Kč/m² (cena obsahuje DPH dle platné sazby, pokud nepůjde o osvobozené plnění) 

společnosti EKOL s.r.o., Marie Majerové 1152, Ledeč nad Sázavou (IČ:46505261) a starosta 

města byl pověřen podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 10 PRO, 1 ZDRŽEL, 1 NEHLASOVAL 

 

06.2016/3ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou ze dne 27. 5. 2015 č. 05.2015/58ZM-s), kterým byl schválen prodej pozemku parc. č.  

1230/59 – orná půda, o výměře 3000 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou, manželům M. a O. M., 584 

01 Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 250 Kč/m² (cena obsahuje DPH dle platné sazby, pokud 

nepůjde o osvobozené plnění) + 5 566,- Kč včetně DPH za geometrické zaměření a starosta města 

byl pověřen podpisem kupní smlouvy.  

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL 

 



 
 

06/2016/ZM    3/3 

 
 

06.2016/4ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 písm. a) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou ze dne 27. 5. 2015 č. 05.2015/57ZM-s), kterým byl schválen prodej pozemku parc. č.  

1230/57 – orná půda, o výměře 2000 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou, společnosti WAtech, a. s., K 

Červenému vrchu 845/26, 160 00 Praha 6, IČO: 02972166 za kupní cenu 250 Kč/ m² (cena 

obsahuje DPH dle platné sazby, pokud nepůjde o osvobozené plnění) + 5 566,- Kč včetně DPH za 

geometrické zaměření a starosta města byl pověřen podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 10 PRO, 1 ZDRŽEL, 1 NEHLASOVAL 

 

V. ZM neschvaluje: 

 

06.2016/6ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku  parc. č. 109/2 – 

ostatní plocha, neplodná půda o výměře 552 m
2 

včetně stojících stromů,
 
parc. č. 109/3 – ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 205 m
2 

a pozemku parc. č. 343/2 – ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 180 m
2
 vše v  k.ú. Leština u Ledče nad Sázavou. 

 Návrh přijat 10 PRO, 2 ZDRŽEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                          Martin Píbil 

                starosta města                            ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 18. července 2016 

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


