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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 5. září 2016 

07/2016/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

07.2016/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM 12/2016, 13/2016 a 14/2016. 

 

07.2016/18ZM-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 - 7/2016. 

 

07.2016/19ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně 

stavu střechy zimního stadionu. 

 

07.2016/20ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci oddělení 

majetku a investic ohledně převodu pozemku číslo parcelní 565/16 v katastrálním území Ledeč 

nad Sázavou. 

 

II. ZM schvaluje: 

 

07.2016/86ZM-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 škola Ledeč nad Sázavou o částku 

240.000,- Kč na rok 2016. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/87ZM-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 180.000,- Kč na rok 2016. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/88ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přidělení finančních prostředků 

ve výši 49.500,- Kč zastupitelstvu města pro poskytování peněžních darů a dotací v rámci 

kompetencí určených § 85 zákona o obcích z vyčleněných prostředků rady města. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/89ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM07_160905 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_160905“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 11 PRO 
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07.2016/90ZM-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 11 PRO 

 

07.2016/91ZM-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 2016 – Tělocvičná jednota Sokol Ledeč nad Sázavou „Oprava střechy sokolovny“ 

ve výši 117.309,50 Kč. 

 Návrh přijat 10 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

07.2016/92ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. y) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořizovatele 

územního plánu města Ledeč nad Sázavou a to Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor 

stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, který bude 

Radou města Ledeč nad Sázavou opětovně požádán o pořízení „Územního plánu města Ledeč nad 

Sázavou“.  

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/93ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 

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

pozemků parc. č. 21/1 o výměře 946 m
2
 a parc. č. 21/2 o výměře 242 m

2 
vše v katastrálním území 

Habrek. 

 Návrh nebyl přijat 6 PRO, 1 PROTI, 4 ZDRŽEL 

 

07.2016/94ZM-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. 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., Ledeč nad Sázavou za částku 100,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 9 PRO, 1 NEHLASOVAL 

ZRUŠENO usnesením č. 02.2017/1ZM-ru) ze dne 27.2.2017. 

 

07.2016/95ZM-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. 2192/9 – 

zahrada o výměře 101 m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou paní H. M., Ledeč nad Sázavou za částku 

100,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/96ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele prací na výstavbu 

parkoviště a rekonstrukci komunikace u hradu v Ledči nad Sázavou firmu UNIMONT J.C.K. s.r.o. 

se sídlem Hradec čp. 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o 

dílo. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/97ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 zákona č. 
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128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako majitel dotčených pozemků parc.č. 

2391/10, 2391/13 a 2391/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou „Smlouvu o povolení vstupu na pozemky a 

uložení zemního přívodu VN 22kV v souvislosti se stavbou oprava hlavního přívodu elektrické 

energie Ledeč nad Sázavou, Podolí“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/98ZM-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 smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-

2014835/VB/2 (název stavby: Souboř, p. J., úprava kabel. vedení nn) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou 

společností CITELUM, a.s. se sídlem Praha 4, 142 00, Novodvorská 1010/14, IČO: 25088092 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/99ZM-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 - služebnosti č. IP-12-2007261/002 (název stavby: LEDEČ NAD SÁZAVOU, 

pan K. – přípojka knn) se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem 

Bobnická ulice 2020, 288 01 Nymburk, IČO: 45149909 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/100ZM-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 - služebnosti č. IP-12-2006929/001 (název stavby: Obrvaň, p. T., přípojka knn 

nad 50m) se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 

Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 

2020, 288 01 Nymburk, IČO: 45149909 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/101ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako majitel dotčených pozemků 

parc.č. 806/8 a 806/16 v k.ú. Ledeč nad Sázavou „Smlouvu o povolení vstupu na pozemky a 

uložení vodovodního potrubí v souvislosti se stavbou Ledeč nad Sázavou, ul. Havlíčkova, 

rekonstrukce vodovodu“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/102ZM-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 „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč 

nad Sázavou“: „SO 101 – Komunikace, SO 104 – VRN“ -  se společností Porr a. s., Dubečská 

3238/36, 110 00 Praha 10, Strašnice, IČO: 43005560 s nabídkovou cenou ve výši 5 056 185, 20 

Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/103ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o finančním příspěvku na opravu 

chodníku ve výši 62.491,65 Kč + DPH uzavřenou mezi Společenstvím vlastníků bytů č.p. 548 – 

550 Ledeč nad Sázavou se sídlem Ledeč nad Sázavou, 28. října čp. 548 a Městem Ledeč nad 
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Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

III. ZM vydává: 

 

07.2016/3ZM-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 a § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 

odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 3/2016, o stanovení koeficientů 

pro výpočet daně z nemovitostí. Tato vyhláška zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku Města 

Ledeč nad Sázavou č. 2/2008, ze dne 21. 4. 2008, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2009.  

 Návrh přijat 11 PRO 

 

IV. ZM ukládá: 

 

07.2016/4ZM-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 zahájit práce 

související s rekonstrukcí střechy zimního stadionu.   

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/5ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

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

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve smyslu koupě celého pozemku číslo 

parcelní 565/16 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou.  

 Návrh přijat 11 PRO 

 

V. ZM určuje: 

 

07.2016/1ZM-ur) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. y) zákona 

číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 47 odst. 1 zákona číslo 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů určuje zastupitele pro 

zpracování návrhu zadání územního plánu a to Ing. Zdeňka Tůmu, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem územního plánu města Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 10 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

VI. ZM ruší: 

 

07.2016/5ZM-ru) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. y) zákona 

číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  § 47 odst. 1 zákona číslo 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ruší usnesení ZM ze dne 

27.4.2011 pod č. 3.2011/1ZM-ur), kterým určilo zastupitele pro zpracování návrhu zadání 

územního plánu a to Mgr. Petra Vaňka, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu 

města Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

07.2016/6ZM-ru) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. y) zákona 

číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  § 24 odst. 1 zákona číslo 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších ruší usnesení ZM ze dne 

27.4.2011 pod č. 3.2011/2ZM-ur), kterým určilo jako pořizovatele územního plánu města Ledeč 

nad Sázavou a to Ing. Břetislava Dvořáka. 
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 Návrh přijat 11 PRO 

VII. ZM potvrzuje: 

 

07.2016/1ZM-po) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. y) zákona 

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

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění potvrzuje platnost 

rozhodnutí ZM ze dne 27. 4. 2011 pod č. 3.2011/1ZM-ro), kterým rozhodlo o pořízení 

územního plánu města Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

VIII. ZM neschvaluje: 

 

07.2016/7ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a 

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

pozemků parc. č. 21/1 o výměře 946 m
2
, parc. č. 21/2 o výměře 242 m

2
, parc. č. 22/4 o výměře 

329 m
2
, parc. č. 22/5 o výměře 2227 m

2
, parc. č. 22/6 o výměře 92 m

2
 a parc. č. 318/7 o výměře 

10 m
2
 vše v katastrálním území Habrek. 

 Návrh nebyl přijat 3 PRO, 6 PROTI, 2 ZDRŽEL 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                    RNDr. Pavel Policar 

                starosta města                            ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 5. září 2016 

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


