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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 27. května 2015 

05/2015/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

05.2015/33ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

05.2015/34ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města RM 08 až 11/2015. 

05.2015/35ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s  § 85 

písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zápisy z jednání 

Kontrolního výboru p.č. 1 ze dne 23.3.2015 a 2 ze dne 27.4.2015. 

05.2015/36ZM-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 2015 za období 1/2015 - 4/2015.  

05.2015/37ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí a souhlasí s 

realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Královská 

stezka o. p. s. na období 2014 – 2020 na svém správním území a pověřuje starostu města 

podpisem souhlasu s realizací této Strategie. 

 

II. schvaluje: 

 

05.2015/47ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM05_150527 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky 

„Rozpočtová opatření č. ZM05_150527“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

05.2015/48ZM-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 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

05.2015/49ZM-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 poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč 

nad Sázavou o  110.600,- Kč na rok 2015. 

 

05.2015/50ZM-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 poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného 

času Ledeč nad Sázavou o 111.805,-Kč na rok 2015. 

 

05.2015/51ZM-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 roku 2015 z prostředků vyčleněných ZM– Molekul o.s. – Mírné oživení ledečské 

kultury „Městské slavnosti „ ve výši 155.000,- Kč 
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05.2015/52ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Souhlasné prohlášení“ 

mezi Městem Ledeč nad Sázavou (IČ: 00267759) a společností EVOS-HYDRO, s.r.o. (IČ: 

47470984) se sídlem Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč n.S. k prodeji pozemku 

parc. čís. 1230/45 orná půda v katastrálním území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města podpisem souhlasného prohlášení. 
 

05.2015/53ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu“ mezi Městem 

Ledeč nad Sázavou (IČ: 00267759) a společností EVOS-HYDRO, s.r.o. (IČ: 47470984) se 

sídlem Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč n.S., k prodeji pozemku parc. čís. 

1230/45 orná půda v katastrálním území Ledeč nad Sázavou o výměře 918 m
2
 a pověřuje 

starostu města podpisem dohody. 
 

05.2015/54ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Smlouvu kupní“ mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou (IČ: 00267759) a společností EVOS-HYDRO, s.r.o. (IČ: 

47470984) se sídlem Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč n.S., o prodeji pozemku 

parc. čís. 1230/45 ornou půdu o výměře 918 m
2
 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, se 

všemi právy a povinnostmi. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

05.2015/55ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Smlouvu zástavní“ mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou (IČ: 00267759) a společností EVOS-HYDRO, s.r.o. (IČ: 

47470984) se sídlem Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč n.S. k pozemku parc. čís. 

1230/1 orné půdy v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1852 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

05.2015/56ZM-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. 

poz. 1230/43 - orná půda o výměře 10 000 m
2
  v k.ú. Ledeč nad Sázavou (volný prostor nad 

PENNY) za částku 250,-Kč/m
2
 (cena obsahuje DPH dle platné sazby, pokud nepůjde o 

osvobozené plnění) společnosti EKOL s.r.o., Marie Majerové 1152, Ledeč nad Sázavou 

(IČ:46505261)  a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 06.2016/2ZM-r) dne 18. 7. 2016. 

 

05.2015/57ZM-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.  

1230/57 – orná půda, o výměře 2000 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou, společnosti Watech, a. s., 

K Červenému vrchu 845/26, 160 00 Praha 6, IČ: 02972166 za kupní cenu 250 Kč/ m² (cena 

obsahuje DPH dle platné sazby, pokud nepůjde o osvobozené plnění) + 5 566,- Kč včetně 

DPH za geometrické zaměření a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

ZRUŠENO usnesením č. 06.2016/4ZM-r) dne 18. 7. 2016. 

 

05.2015/58ZM-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.  

1230/59 – orná půda, o výměře 3000 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou, manželům M. a O. M., 

Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 250 Kč/m² (cena obsahuje DPH dle platné sazby, pokud 

nepůjde o osvobozené plnění) + 5 566,- Kč včetně DPH za geometrické zaměření a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 06.2016/3ZM-r) dne 18. 7. 2016. 
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05.2015/59ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě 

závazku Městu Ledeč nad Sázavou ve výši 372.923,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 

8,05 % ročně na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové s p. S. V., Ledeč nad 

Sázavou a zmocňuje starostu města k podpisu dohody.  

  
05.2015/60ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Smlouvu zástavní“ mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a manželi S. V. a I. V., Ledeč nad Sázavou k souboru pozemků  
v katastrálním území Štěpánov u Leštiny a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

III. ZM neschvaluje: 

 

05.2015/2ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace 

z rozpočtu roku 2015 z prostředků vyčleněných ZM - Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o. 

IV. ZM odkládá: 

 

05.2015/3ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, koupi pozemků parc.č. 

1368, 1369 a 1418/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou od paní J. H., bytem Chotěnov u 

Litomyšle, PSČ 570 01. 

V. ZM ukládá: 

 

05.2015/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy 

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

jednat o odkoupení pozemků parc.č. 1368, 1369 a 1418/1 v kat.území Ledeč nad Sázavou od 

paní J. H., bytem Chotěnov u Litomyšle, PSČ 570 01 a o výši ceny předmětných pozemků. 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma            RNDr. Yvetta Bartáková 

               starosta města                        ověřovatel usnesení   

 

V Ledči nad Sázavou dne 28.5.2015 

Zapsala: Lenka Žáčková 


