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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 27. února 2017 

02/2017/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

02.2017/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

02.2017/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM 01/2017, RM 02/2017. 

 

II. ZM schvaluje: 

 

02.2017/12ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou společnosti Hrad s.r.o. ve výši 2.600.000,- Kč na rok 2017. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/13ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného času Ledeč nad Sázavou o 

částku 26.800,- Kč na taneční pohár na rok 2017. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/14ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou o 

částku 90.000,- Kč na vzdělávání seniorů na rok 2017. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/15ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM02_170227 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky „Rozpočtová 

opatření č. ZM02_170227“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/16ZM-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, závazné ukazatele rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou na rok 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/17ZM-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, zapojení skutečného zůstatku 

Sociálního fondu ke dni 31.12.2016. 

 Návrh přijat 13 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

02.2017/18ZM-s) 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 
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pro rok 2017 – Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s. - „Na dopravu dětských a 

mládežnických mužstev, pronájem sportovních hal, tělocvičen, umělých ploch pro tréninky ve výši 

80.000,- Kč. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/19ZM-s) 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 2017 – HC Ledeč nad Sázavou, z.s. - lední hokej, krasobruslení „Zajištění celoročního 

sportování mládeže“ ve výši 400.000,- Kč (vč. ledů). 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/20ZM-s) 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 2017 – Oblastní charita Havlíčkův Brod „Centrum sociálních služeb Petrklíč“ ve výši 

59.375,- Kč.  

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/21ZM-s) 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 2017 – Tělocvičná jednota Sokol Ledeč nad Sázavou - „Provozní náklady na energie, plyn, 

elektřina, voda“ ve výši 150.000,- Kč.  

 Návrh přijat 13 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

02.2017/22ZM-s) 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 2017– TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z. s. - „Provozní náklady TJ Kovofiniš“ ve výši 

233.000,- Kč.  

 Návrh přijat 13 PRO, 1 ZDRŽEL, 1 NEHLASOVAL 

 

02.2017/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 písm. a) 

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

předkupního práva zřízeného k tíži pozemku parc. č. 913/10 – orná půda a k tíži pozemku parc. č. 

913/11 – orná půda, oba v kat. území Ledeč nad Sázavou, a ve prospěch Města Ledeč nad Sázavou, 

s manželi Ing. J. a E. Z., a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/24ZM-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.  906/32 - 

orná půda o výměře 907 m² za částku 600,- Kč/m² + DPH v zákonné výši, pozemku par. č. 906/38 – 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1m² za částku 600,- Kč/m² + DPH v zákonné výši a prodej 1 ks 

PRIS pilíře, který je součástí pozemku parc. č. 906/38 za částku 23 227,- Kč včetně DPH, vše v kat. 

území Ledeč nad Sázavou, ul. Na Pláckách, Ledeč nad Sázavou, manželům Ing. D. B. a Mgr. M. B., 

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/25ZM-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. 

2215/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m
2 

(dle GP č. 2330-443/2016 pozemek 

parc. č. 2215/121, který se skládá z dílu ozn. „b“ v k. ú. Ledeč nad Sázavou) a části pozemku parc. 

č. 2215/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m
2
 (dle GP č. 2330-443/2016 díl ozn. 

parc. č. st. 2438 – 1 m
2
 a část pozemku parc. č. 2215/121, který se skládá z dílu ozn. „a“ – 3 m

2
) 
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v k. ú. Ledeč nad Sázavou, panu B. K., za částku 100,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

02.2017/26ZM-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 zřízení věcného 

břemene č. IV-12-2014376/VB/8 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 společností Servis VB s.r.o., se sídlem Lukavička 181, 538 21 Slatiňany, IČO: 

28811429 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/27ZM-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. 1684/3 – 

trvalý travní porost o výměře 263 m
2
 v k. ú. Ledeč nad Sázavou Českému rybářskému svazu z. s., 

místní organizace Ledeč nad Sázavou, Barborka 1000, IČO: 13585533 za částku 30,- Kč/m
2
 s tím, 

že stojící stromy na tomto pozemku zůstanou ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou, které je 

pokácí v průběhu roku 2017 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/28ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění zřizovací listiny 

Střediska volného času v Ledči nad Sázavou s aktuálními úpravami ve vztahu k majetku města.  

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění zřizovací listiny 

Základní školy v Ledči nad Sázavou s aktuálními úpravami ve vztahu k majetku města. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/30ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění zřizovací listiny 

Základní umělecké školy v Ledči nad Sázavou s aktuálními úpravami ve vztahu k majetku města. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

02.2017/31ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění zřizovací listiny 

Mateřské školy v Ledči nad Sázavou s aktuálními úpravami ve vztahu k majetku města.  

 Návrh přijat 14 PRO 

 

2.2017/32ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 6 k pojistné 

smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 

132, Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 Návrh přijat 14 PRO 
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III. ZM ruší: 

 

02.2017/1ZM-ru) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 07.2016/94ZM-s), 

které zní: „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. 2215/10 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m
2 

(dle GP č. 2309-170/2016 pozemek parc. č. 

2215/120, který se skládá z dílu ozn. „d“) v k. ú. Ledeč nad Sázavou a části pozemku parc. č. 

2215/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m
2
 (dle GP č. 2309-170/2016 díl ozn. „b“ 

– 1 m
2
 a pozemek parc. č. 2215/120, který se skládá z dílu ozn. „c“ – 3 m

2
) v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou, panu B. K., za částku 100,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy". 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

IV. ZM vyhlašuje: 

 

02.2017/1ZM-vyh) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1. výběrové řízení pro rok 2017 

v souladu s čl. IV. odst. 8 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a použití účelových 

prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o zápůjčku 

z FRB města s tím, že termín pro podání žádostí bude od 3.3.2017 do 31. 3. 2017. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

V. ZM vydává: 

 

02.2017/1ZM-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 Ledeč nad Sázavou č.1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

 Návrh přijat 14 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma             Zdeněk Zelený 

                starosta města                            ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 27. února 2017 

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Tvorba 2017 SR UR_ZM27.2.17

Zůstatek z roku 2016 86 904,00 Kč 188 951,49 Kč

základní příděl 4,8% ze schváleného rozpočtu na mzdy 794 846,00 Kč 794 846,00 Kč

Celkem příjmy 881 750,00 Kč 983 797,49 Kč

Čerpání SR UR_ZM27.2.17

stravování 25,- Kč /34,-/ 346 900,00 Kč 471 784,00 Kč

příspěvek na ošacení 115 750,00 Kč 115 750,00 Kč

životní výročí 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč

příspěvek na dovolenou 2500,- Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč

příspěvek na penzijní pojištění 200,- Kč 105 600,00 Kč 105 600,00 Kč

příspěvek na vitamíny 500,- 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč

kultura 0,00 Kč 100 000,00 Kč

příspěvek odborové organizace 150 000,00 Kč 0,00 Kč

rezerva 0,00 Kč 27 163,49 Kč

Celkem výdaje 881 750,00 Kč 983 797,49 Kč

SOCIÁLNÍ FOND


