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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 28. listopadu 2016 

09/2016/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

09.2016/24ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města RM 18/2016 19/2016 a 20/2016. 

 

09.2016/25ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

09.2016/26ZM-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 - 10/2016.  

 

 

II. ZM schvaluje: 

 

09.2016/111ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina na 

volby do zastupitelstev krajů a senátu ve výši 200.410,40 Kč. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/112ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina na 

akceschopnost jednotky SDH ve výši 9.500,-- Kč. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/113ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM09_161128 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. ZM09_161128“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/114ZM-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 2016, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/115ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o sdružených 

službách dodávky silové elektřiny pro zimní stadion s firmou ČEZ Prodej s.r.o. se sídlem Praha 

4, ul. Duhová čp. 1/425 a pověřuje starostu města podpisem. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/116ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o sdružených 
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službách dodávky elektřiny pro Město Ledeč nad Sázavou s firmou ČEZ Prodej s.r.o. se sídlem 

Praha 4, ul. Duhová čp. 1/425 a pověřuje starostu města podpisem. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/117ZM-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. 3 ke 

Koncesní smlouvě ze dne 17. 12. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2015 a Dodatku č. 2 

ze dne 29. 6. 2015, jehož předmětem je navýšení maximálního počtu rezidentních karet, 

s Koncesionářem - City Parking Group s. r. o., Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČO: 

28968506 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.   

 Návrh přijat 15 PRO 

 

09.2016/118ZM-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. 1242/6 

– orná půda o výměře 28 m
2
 a pozemku parc. č. 1242/7 o výměře 61 m

2 
oba v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou panu M. Č. za částku 100,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

09.2016/119ZM-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. 2443 – 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 318 m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou, společnosti 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., IČO 49813013, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za 8.000,- Kč, (cena obvyklá - odhad stanoven znalcem panem Lukšíčkem) a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

09.2016/120ZM-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 realizace stavby 

„Sportovně relaxační centrum Ledeč nad Sázavou“. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/121ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci v rámci 

vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 – Investiční prostředky, Program 133510 – 

Podpora materiálně technické základny sportu programové financování, na podporu realizace 

projektu „Sportovně relaxační centrum Ledeč nad Sázavou“. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/122ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 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 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

ZRUŠENO usnesením č. 03.2017/2ZM-ru) ze dne 27.3.2017. 

 

09.2016/123ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje zřízení pracovní skupiny 

ve složení Rada města, RNDr. Pavel Policar, OdMI města za účelem přípravy a projednání 

podkladů v rámci plánované investiční akce „Sportovně relaxační centrum Ledeč nad Sázavou“. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 
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09.2016/124ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválení dodatku č.1 smlouvy o 

dílo s dodavatelem prací firmou UNIMONT J.C.K. s.r.o. se sídlem Hradec čp. 8, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, týkající se výstavby parkoviště a rekonstrukce komunikace u hradu v Ledči nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

 

III. ZM souhlasí: 

 

09.2016/2ZM-so) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí, aby příspěvková 

organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou dle § 30 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, část svého rezervního fondu použila k posílení 

svého fondu investic. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

 

IV. ZM vydává: 

 

09.2016/4ZM-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.4/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

 

V. ZM ukládá: 

 

09.2016/6ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá příspěvkové organizaci 

Základní škola Ledeč nad Sázavou dle § 31. odst. 2 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

09.2016/7ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic 

zadat zpracování PD pro stavební povolení na výměnu střechy zimního stadionu korespondující 

s variantou A – nevytápěná a neklimatizovaná hala dle „Koncepce řešení opravy střechy 

zimního stadionu v Ledči nad Sázavou“ zpracované firmou DEKPROJEKT s.r.o. a zároveň do 

projektové dokumentace zapracovat vestavbu nových kabin 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

 

VI. ZM odkládá: 

 

09.2016/4ZM-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 prodeje 

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 a 

ukládá Radě města dál jednat s Rybářským svazem o případné koupi pozemku, tak aby případný 

prodej proběhl v souladu s platnou legislativou. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 
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VII. ZM neschvaluje: 

 

09.2016/9ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 85 odst. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr koupě objektu č. p. 134, 

Heroldovo nábřeží, Ledeč nad Sázavou.   

 Návrh přijat 9 PRO, 6 ZDRŽEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                            Petr Ševců 

                starosta města                            ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 28. listopadu 2016 

Zapsala: Lenka Žáčková 
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