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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 14. srpna 2017 

07/2017/ZM 

 

I. ZM schvaluje: 

 

07.2017/70ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

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

města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou o 25.000,- Kč 

na rok 2017. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

07.2017/71ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM07_170814 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. ZM07_170814“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

07.2017/72ZM-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 

  

07.2017/73ZM-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 dílo s 

vybraným dodavatelem stavebních prací na akci „Spolkový dům Habrek“ se společností Atos spol. 

s r. o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 s nabídkovou cenou ve 

výši 7 929 820,00 Kč + 21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 99 měsíců a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

 Návrh přijat 9 PRO, 2 PROTI, 2 ZDRŽEL 

 

07.2017/74ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje 

pozemku parc. č. st. 63 – zastavěná plocha nádvoří o výměře 246 m²  v k. ú. a obci Ledeč nad 

Sázavou, v ulici Mizerov s objektem občanské vybavenosti č. p. 82, který stojí na tomto pozemku 

s tím, že nabídky zájemců o koupi budou doručeny nejpozději do 30. 11. 2017 (cena obvyklá, 

stanovená znaleckým posudkem č. 663*04-2017 ze dne 4. 4. 2017, činí 1 590 000,- Kč). 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

07.2017/75ZM-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 zřízení 

věcného břemene (právo provozování PZ na služebném pozemku, právo vstupovat a vjíždět na 

služebný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňování 

PZ) na pozemku parc. č. 1978/8 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, se společností RWE GasNet, s. r. 

o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou společností GridServices, s. r. 

o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 za jednorázovou úhradu ve výši 

1000,- Kč + 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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07.2017/76ZM-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 Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 17. 5. 2017 akce „Výměna střešní krytiny, sportovní centrum Ledeč nad Sázavou“ se 

společností Obchodní a realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, s. r. o., Nádražní 832, 393 

01 Pelhřimov, IČO: 49022601a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

07.2017/77ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s podáním žádosti o dotaci 

v rámci Vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky, Program 133 530 

Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně 

technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ na podporu realizace akce „Stavební úpravy zázemí 

sportovního areálu č. p. 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem této 

žádosti. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

07.2017/78ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím finančních 

prostředků z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na dofinancování těch výdajů akce „Stavební 

úpravy zázemí sportovního areálu č. p. 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou“, které nebudou hrazeny 

z dotace v rámci Vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky, Program 

133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně 

technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

07.2017/79ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku parc. č. st. 

243 – zastavěná plocha, bydlení o výměře 168 m
2
, jehož součástí je budova č. p. 46 – objekt k 

bydlení v k. ú. Ledeč nad Sázavou včetně této budovy, dle GP č. 2344-32/2017. 

 Návrh přijat 10 PRO, 3 ZDRŽEL 

 

II. ZM ukládá: 

 

07.2017/5ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zajištění zpracování 

kupní smlouvy, včetně zapracování všech podmínek stanovených zastupitelstvem města, týkající se 

prodeje pozemku parc. č. st. 243 – zastavěná plocha, bydlení o výměře 168 m
2
, jehož součástí je 

budova č. p. 46 – objekt k bydlení v k. ú. Ledeč nad Sázavou včetně této budovy, dle GP č. 2344-

32/2017 a návrh této smlouvy předložit na nejbližším řádném zastupitelstvu města k projednání. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma               Marek Kroutil 

                starosta města                              ověřovatel usnesení   

 

V Ledči nad Sázavou dne 14. srpna 2017 

Zapsala: Lenka Žáčková
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