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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 19. prosince 2016 

10/2016/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

10.2016/27ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

10.2016/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM 21/2016. 

 

10.2016/29ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 odst. 

2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení plnění 

rozpočtu v roce 2016 za období 1/2016 - 11/2016.  

10.2016/30ZM-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. 2, dne 19. října 2016. 

 

 

II. ZM schvaluje: 

 

10.2016/125ZM-s) 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, aktualizovaný rozpočtový 

výhled města na období let 2017 až 2021. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2016/126ZM-s) 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 

1.1.2017 na základě rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou 

na rok 2017. ZM 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 1.1.2017 do 

doby schválení rozpočtu na rok 2017: 

 Nebudou poskytovány finanční příspěvky na základě rozhodnutí ZM. 

 Nebudou zahajovány nové investiční akce.  

 Realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce.  

 Realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu Města Ledeč nad 

Sázavou a všech jeho zřízených organizací. 

 Realizovat pouze opravy a údržbu 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. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2016/127ZM-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. čís. 2245/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 434 m
2
, nově vzniklého pozemku 

parcela čís. 2245/3 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 623 m
2
, nově vzniklého pozemku 

parc. čís.  913/15 – orná půda o výměře 4065 m
2
, nově vzniklého pozemku parc. čís.

 
925 – orná 
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půda o výměře 497 m
2
, vše v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, utvořené dle geometrického 

plánu č. 2317-74/2016, dále pozemku parc. čís. 926/2 - trvalý travní porost o výměře 7 m
2
, 

pozemek parc. čís. 926/4 - trvalý travní porost o výměře 142 m
2
, pozemek parc. čís. 926/1 - trvalý 

travní porost o výměře 770 m
2
, pozemek parc. čís. 918 - orná půda o výměře 83 m

2
, pozemek parc. 

čís. 911- orná půda o výměře 72 m
2
, pozemek parc. čís. 916 - orná půda o výměře 2931 m

2
, 

pozemek parc. čís. 917 - orná půda o výměře 303 m
2
, pozemek parc. čís. 913/12 - orná půda o 

výměře 3035 m
2
, pozemek parc. čís. 906/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 241 m

2
, 

vše v katastrálním území Ledeč nad Sázavou a díl ozn. „c“ – orná půda o výměře 3314 m
2 

oddělený 

od pozemku parc. čís. 923, díl ozn. „b“ – orná půda o výměře 3472 m
2 

oddělený od pozemku parc. 

čís. 920, oba v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, dle geometrického plánu č. 2317-74/2016 se 

společností KOVOFINIŠ s.r.o., Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15058824 

s doplatkem 441.650,- Kč včetně DPH v zákonné výši, který uhradí Společnost KOVOFINIŠ Městu 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

10.2016/128ZM-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 části pozemku parc. č. 

2077/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ledeč nad Sázavou, označeného dle GP č. 1677-

119/2004 jako pozemek parc. č. 2265 o výměře 2 m
2 

panu P. N., paní J. Ž. a panu K. N. za částku 

200,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

10.2016/129ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. y) zákona 

číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušné dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 

odst. 5 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů schvaluje „Zadání Územního plánu Ledeč nad Sázavou.“  

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

III. ZM vydává: 

 

10.2016/5ZM-vy) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku 

Města Ledče nad Sázavou č. 5/2016, o nočním klidu. 
 Návrh přijat 13 PRO, 1 ZTDRŽEL 

 

 

IV. ZM odkládá: 

 

10.2016/5ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  odkládá v souladu s  § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  rozhodnutí ve věci nabídky Mgr. 

M. R. a Ing. M. R. na odkoupení pozemků parc.č. 931/2 – orná půda o výměře 1152 m
2
, pozemku 

par. č. 942 – orná půda o výměře 171 m
2
 a části pozemku 943/1 – orná půda o výměře cca 10 000 

m
2
,všechny v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 14 PRO 
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V. ZM pověřuje: 

 

10.2016/2ZM-pov) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  pověřuje vedení města jednat s Mgr. 

M. R. a Ing. M. R. o odkoupení pozemků parc.č. 931/2 – orná půda o výměře 1152 m
2
, pozemku 

par. č. 942 – orná půda o výměře 171 m
2
 a části pozemku 943/1 – orná půda o výměře cca 10 000 

m
2
,všechny v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                         Karel Šrámek 

                starosta města                            ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 19. prosince 2016 

Zapsala: Lenka Žáčková 


