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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 27. března 2017 

03/2017/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

03.2017/7ZM-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 2017 za období 1/2017 - 2/2017.  

 

03.2017/8ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o postupu ve 

věci realizace stavby „Sportovně relaxační centrum Ledeč nad Sázavou“. 

03.2017/9ZM-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. 1 ze dne 22. března 2017. 

 

II. ZM schvaluje: 

 

03.2017/33ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr akce „Pořízení nového 

dodávkového automobilu (minibusu) pro Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou“. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

03.2017/34ZM-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, zařazení finančních prostředků 

ve výši 600 000,- Kč na financování akce „Pořízení nového dodávkového automobilu (minibusu) 

pro Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou“ do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

03.2017/35ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM03_170327 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. ZM03_170327“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

03.2017/36ZM-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 13 PRO 

 

03.2017/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s  § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  koupi pozemku parc. č. 931/2 – 

orná půda o výměře 1152 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou od Mgr. M. R. za cenu 50 Kč/m

2
 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

03.2017/38ZM-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 kupní smlouvy s Úřadem 
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pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je koupě pozemku číslo parcelní 

565/16 – ostatní plocha o výměře 161 m
2
 za celkovou kupní cenu 48 000,- Kč + poplatek 339,- Kč 

za bezesmluvní užívání pozemku a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

03.2017/39ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Zásady nakládání s nemovitým 

majetkem města Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen“. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

III. ZM ruší: 

 

03.2017/2ZM-ru) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

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

Sázavou ze dne 28. 11. 2016 č. 09.2016/122ZM-s), kterým bylo schváleno dofinancování těch 

výdajů projektu „Sportovně relaxační centrum Ledeč nad Sázavou“, na které nebude poskytnuta 

podpora v rámci vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 – Investiční prostředky, Program 

133510 – Podpora materiálně technické základny sportu programové financování.  

 Návrh přijat 13 PRO 

 

IV. ZM ukládá: 

 

03.2017/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou ukládá OdMI města průběžně 

sledovat  aktuálně vypisované výzvy a dotační programy (jak ze zdrojů EU z programovacího 

období 2014 – 2020, tak z národních zdrojů), zda některý z nich bude vhodný k podání žádosti o 

podporu na realizaci projektu „Sportovní centrum – bazén Ledeč nad Sázavou“. V kladném případě 

připravit a předložit vedení města  návrh na spolufinancování z tohoto zdroje a na další postup 

možného financování realizace projektu (za využití tohoto zdroje) a na zajištění následné realizace a 

provozu stavby. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

03.2017/3ZM-u) Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou ukládá „pracovní skupině“ dále 

pokračovat v přípravě studie a následně projektové dokumentace „Sportovní centrum – bazén Ledeč 

nad Sázavou“. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         RNDr. Pavel Policar 

                starosta města                            ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 27. března 2017 

Zapsala: Lenka Žáčková 
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