
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 20. dubna 2015 

04/2015/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

04.2015/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

04.2015/29ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města RM 03 až 07/2015. 

04.2015/30ZM-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 2014 za období 1/2014 - 12/2014.  

04.2015/31ZM-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 - 3/2015.  

04.2015/32ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o 

majetku v místních částech Vrbka a Sychrov dle znaleckého posudku, který by se převáděl 

pod obec Kozlov. 

 

 

 

 

II. ZM schvaluje: 

 

04.2015/30ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM04_150420 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. ZM04_150420“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

04.2015/31ZM-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. 

04.2015/32ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o 

zřízení služebnosti (služebnost stezky a cesty), kdy je na části pozemku parc. č. poz. 109/1 

umístěna stavba místní komunikace, a to nový bezpečný přechod pro chodce, vybudovaný 

v rámci akce „ Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží v Ledči nad 

Sázavou“, se společností Billa Reality spol. s  r.o., 251 01 Modletice č.p. 67 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

04.2015/33ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu č. 14192633 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Stavební úpravy 



(zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ ve výši 382 634, 65 Kč a 

zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy.  

04.2015/34ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, 

oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské 

sféry), poskytnuté na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 

115D222005582 na podporu akce „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 

780, Ledeč nad Sázavou “ v celkové výši 6 887 423, 70 Kč s tím, že částka ve výši 6 504 789, 

05 Kč bude financována prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které 

mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské Unie, a to prostředky Evropského fondu 

soudržnosti a částka ve výši 382 634, 65 Kč bude financována prostředky z rozpočtu SFŽP 

ČR. 

04.2015/35ZM-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 smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu na pozemku parc.č. 320/1 v kat. území Obrvaň se společností ČEZ Distribuce, 

a.s., a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

04.2015/36ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s  § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podat žádost o bezúplatný 

převod pozemků parc.č. 1638, 2520/3, 2590/1 a 2595/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou na 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučeného pracoviště Havlíčkův 

Brod. 

04.2015/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odstoupení od kupní 

smlouvy č. OdMI/83/2014-KS ze dne 14. 1. 2015, která byla uzavřena s paní D. V., Unhošť, 

z důvodu nezaplacení kupní ceny za pozemek parc. č. poz. 913/7 a pozemek parc. č. poz. 

913/19 řádně a včas a nezaplacení kauce na případnou úhradu smluvních pokut řádně a včas a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto odstoupení od smlouvy.  

04.2015/38ZM-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 

souhlasného prohlášení s paní D. V., Unhošť, ve kterém je učiněno nesporným, že Město 

Ledeč nad Sázavou důvodně odstoupilo od kupní smlouvy č. OdMI/83/2014-KS ze dne 14. 1. 

2015 a to z důvodu nezaplacení kupní ceny za pozemek parc. č. poz. 913/7, pozemek parc. č. 

poz. 913/19  řádně a včas a nezaplacení kauce na případnou úhradu smluvních pokut řádně a 

včas a pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení.  

04.2015/39ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu s § 85 

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

převodu vlastnického práva k movitým věcem – kompaktního rozvaděče VN typu ALSTOM 

FBA 4/24 – 2/3001, 25kV/630 A, který je umístěn v trafostanici HB_1049, která se nachází 

na části pozemku st.poz. č. 2267 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, se společností ČEZ Distribuce, a. 

s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za kupní cenu 201 990,- Kč + DPH 

dle zákonné sazby a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

04.2015/40ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti (zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy - kompaktního rozvaděče VN typu ALSTOM FBA 4/24 – 2/3001, 25kV/630 A, 



který je umístěn v trafostanici HB_1049, která se nachází na části pozemku st.poz. č. 2267 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč + DPH dle 

zákonné sazby a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

04.2015/41ZM-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.  

2215/116 ostatní plocha, ostatní komunikace -  o výměře 211 m
2 

 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

dle GP č. 2271-56/2015 ze dne 26.2.2015 od Povodí Vltavy Praha, s.p. Holečkova 8, Praha 5, 

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 50.500,-Kč + DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 09.2015/4ZM-r) dne 26. 10. 2015. 

04.2015/42ZM-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.  

906/44 – orná půda -  o výměře 71 m
2 

 v k.ú. Ledeč nad Sázavou dle GP č. 2272-107/2015 ze 

dne 26.3.2015 manželům JUDR D. a JUDr I. Š., bytem Praha – Smíchov, za cenu 100,- 

Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

04.2015/43ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 

1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru prodeje pozemku parc.č. 1230/57 - orná půda o výměře 2000 m
2
, parc.č. 1230/58 – 

orná půda o výměře 2123 m
2
 a parc.č. 1230/59 – orná půda o výměře 3000 m

2
  v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou (volný prostor nad PENNY). 

04.2015/44ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s  § 39 odst. 

1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru prodeje  pozemku parc.č. poz. 1230/43 - orná půda o výměře 10 000 m
2
  v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou (volný prostor nad PENNY). 

04.2015/45ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Strategický plán 

města Ledeč nad Sázavou pro období 2015 – 2020“. 

04.2015/46ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 

1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru prodeje pozemku parc.č. 1230/45 - orná půda o výměře 918 m
2
 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou (volný prostor nad PENNY za Galatekem). 

 

 

 

 

III. ZM vyhlašuje 

 

04.2015/1ZM-vyh)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu s § 84 

odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1. výběrové řízení na 

zápůjčku z FRB pro rok 2015, v souladu s čl. IV. odst. 6 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ 

pro vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč 

nad Sázavou pro žadatele o zápůjčku z FRB města s tím, že termín pro podání žádostí bude od 

27. 4. 2015 do 31. 5. 2015. 

 

 



 

IV. ZM vydává 

 

04.2015/1ZM-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.1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

 

 

 

V. ZM ruší 

 

04.2015/1ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Pravidla pro poskytování finančních 

příspěvků a dotací z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou“ schválené č. usnesení 2.2011/8ZM-

s).  

 

 

 

VI. ZM navrhuje 

 

04.2015/3ZM-na)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 

2 písm. g)  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě 

společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pana RNDr. Pavla Policara na funkci 

člena představenstva této společnosti. 

04.2015/4ZM-na)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 

2 písm. g)  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě 

společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. paní Ing. Hanu Horákovou na funkci 

člena dozorčí rady této společnosti. 

 

 

 

 

VII. ZM odkládá 

 

04.2015/2ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci 

prodeje pozemku parc.č. poz. 229/44 - orná půda o výměře 185 m
2
 v  k.ú. Habrek, R. H., 

bytem Humpolec. 

 

 

 

 



 

VIII. ZM ukládá 

 

04.2015/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy revizi 

PRAVIDEL vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města 

Ledeč nad Sázavou v souladu s platnou legislativou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing Zdeněk Tůma                     Martin Píbil 

               starosta města                        ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 20.4.2015 

Zapsala: Petra Kalenská 

 

 

 



 
 

 
 



 


