
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 23. června 2014 

5/2014/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

5.2014/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

5.2014/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 10,11 a 12/2014/RM. 

5.2014/17ZM-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 - 5/2014.  

5.2014/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace 

starosty města o vymahatelnosti poplatků z provozu dopravně technického zařízení.  

5.2014/19ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu 

kontrolního výboru. 

5.2014/20ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu finančního 

výboru. 

5.2014/21ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí cenovou nabídku 

od firmy LIKO-S, a. s., U Splavu 1419, Slavkov u Brna předloženou firmou Kovofiniš, a. s., 

Podolí 600, Ledeč nad Sázavou na zastřešení tribuny na letním stadionu.  
 

II. ZM schvaluje: 

5.2014/68ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Města Ledeč 

nad Sázavou /IČ: 00267759/, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 

5.2014/69ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet Města 

Ledeč nad Sázavou za rok 2013 vyvěšen dne 2. 6. 2014, sejmut dne 17. 06. 2014. Současně se 

závěrečným účtem byla schválena i zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města 

Ledeč nad Sázavou za rok 2013 zpracovaná auditorem ing. Miloslavem Slabým, číslo 

osvědčení 1828.  

5.2014/70ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2013 pokrytí ztráty záporného hospodářského výsledku ve výši – 70.191,27 Kč z rezervního 

fondu organizace vytvořeného z dřívějších zlepšených výsledků hospodaření. 

5.2014/71ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2013 pokrytí ztráty záporného hospodářského výsledku ve výši – 3.812,52 Kč z rezervního 

fondu organizace vytvořeného z dřívějších zlepšených výsledků hospodaření. 

5.2014/72ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad 



Sázavou příspěvková organizace za rok 2013 převedení hospodářského výsledku ve výši 

73,34 Kč do rezervního fondu.  

5.2014/73ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času příspěvková 

organizace Ledeč nad Sázavou, Mizerov 82 za rok 2013 převedení hospodářského výsledku 

ve výši 40.959,53 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn (v poměru 73% do fondu odměn 

a24% do rezervního fondu). 

5.2014/74ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 7 odst. 1b) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání  

hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 2013 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč 

nad Sázavou využití hospodářského výsledku ve výši 1.146.246,69 Kč takto: 

1) 946.200,-- Kč zařadit do rozpočtu města Ledeč nad Sázavou opravy byt. a nebyt. 

hospodářství 

2) 200.046,69 Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 

5.2014/75ZM-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 2014 z prostředků vyčleněných  ZM – o. s. MOLEKUL- mírné oživení ledečské 

kultury„VII. Staročeská pouť“ ve výši 80.000,- Kč 

5.2014/76ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí půjčky z FRB pro 

rok 2014, R. Z., bytem Ledeč nad Sázavou, na výměnu oken u domu čp. 594 v Ledči nad 

Sázavou, ve výši 35.000,- Kč, náklady činí 36.000,- Kč a zmocňuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 6.2014/6ZM-r) dne 28. 7. 2014. 

 

5.2014/77ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM05_140623 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_140623“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

5.2014/78ZM-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 2014, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

5.2014/79ZM-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, Studii regenerace 

komunikací sídliště Stínadla Ledeč nad Sázavou, vypracovanou Ing. Martinem Liškou, 

zakázka č. 1424. 

5.2014/80ZM-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 č. IV-12-2010384/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 

IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, věcné břemeno spočívá ve zřízení, umístění a 

provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. poz. 1956/1 – trvalý travní 

porost, parc. č. poz. 1965/1 – trvalý travní porost, parc. č. poz. 1965/11 – ostatní plocha, vše 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou za jednorázovou úplatu ve výši 6 825,- Kč včetně DPH a zmocňuje 

starostu města k podpisu smlouvy.  

5.2014/81ZM-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. 

poz. 320/1 - ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Obrvaň, za cenu 30 Kč/m², A. N., bytem 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy. 



5.2014/82ZM-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 pozemků parc.č. poz. 906/39, 906/40, 906/38, 906/41, 906/42, 913/17, 913/18 

a 913/19 v  k.ú. Ledeč nad Sázavou (nově odměřené PRIS pilíře u ZTV Plácky). 

5.2014/83ZM-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 části pozemku parc.č. poz. 906/2 –orná půda cca 47 m
2
, v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

5.2014/84ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 85 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu Společenské 

smlouvy společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. 

5.2014/85ZM-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. 14172993 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení budovy MŠ 

Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou“ ve výši 97 927, 05 Kč a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy.  

5.2014/86ZM-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 

115D222004104 na podporu akce „Zateplení budovy MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad 

Sázavou“ v celkové výši 1 762 686, 90 Kč s tím, že částka ve výši 1 664 759, 85 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 97 927, 05 Kč bude financována prostředky z rozpočtu SFŽP ČR. 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

5.2014/7ZM-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 2014 z prostředků vyčleněných ZM – TJ Sokol Ledeč nad Sázavou „Energie 

(el.energie, plyn, voda)“.  

5.2014/8ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje dle § 85 písm. f) 

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

na oddlužení pí R. N., 580 01 Havlíčkův Brod. 

5.2014/9ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85) 

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

ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1669/2013-SML ze dne 

27. 9. 2013 s Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5. 

5.2014/10ZM-ne) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o prodej části 

pozemku parc.č. 2090/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (kolem domu čp. 548-50 v ulici 28. října – 

zeleň mezi objektem a ulicí 28. října včetně opěrné zdi a pojízdného chodníku na severní 

straně u objektu čp. 548-550), Společenství vlastníků bytů č. p. 548-50, Ledeč nad Sázavou. 

5.2014/11ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 

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

vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz. 2077/1 v  k.ú. Ledeč nad Sázavou (u 

bytového domu čp. 558-9 v ulici Na Sibiři). 



5.2014/12ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 85 písm. 

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

pozemku parc. č. 2136/3  v k.ú. Ledeč nad Sázavou ul. Zdeňka Fibicha (u prodejny, v zadní 

části a boku), M. H., bytem Nová Ves u Světlé nad Sázavou.    

 

 

IV. ZM ukládá: 

5.2014/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy 

vypracovat variantní návrhy nákladovosti městské policie v případě, že by byla v Ledči nad 

Sázavou zřízena. 

5.2014/3ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá kontrolnímu výboru provést  

do 31. 8. 2014 kontrolu usnesení  zastupitelstva města č. 4.2008/80ZM-s) ze dne 23. 6. 2008 

s tím, že je zde důvodná obava, že došlo k padělání tohoto usnesení.  
 

V. ZM odkládá: 

5.2014/4ZM-od)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci 

vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č.3/2014, kterou se stanovují 

pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ledeč nad Sázavou a 

k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. 

5.2014/5ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85) 

písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty a služebnosti 

zřízení, trpění a údržby stavby s Řízením letového provozu ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 

Jeneč, na pozemcích parc.  č. poz. 432/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 91 

m² a parc. č. poz.  432/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře. 203 m², vše v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou, dle Geometrického plánu č. 2218-595/2013, vypracovaným Geodézií 

Ledeč nad Sázavou s. r. o., za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

20 000 Kč. 

5.2014/6ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s § 39 odst.1) a 

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

věci vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz. 301/1 a 301/3 – trvalý travní porost 

v k.ú. Obrvaň. 

5.2014/7ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá jednání o žádosti oddělení 

obcí Vrbka a Sychrov jakožto místních částí města Ledeč nad Sázavou od města Ledeč nad 

Sázavou a připojení k obci Kozlov s tím, že konkrétní termín oddělení bude projednán 

s přípravným výborem.  

 

 

VI. ZM ruší: 

5.2014/2ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM ze dne 25. 6. 2012 pod 

číslem 3.2012/85ZM-s), kterým byl schválen prodej části pozemku parc. č. poz. 2090/1 v kat. 

území Ledeč nad Sázavou, žadateli  Společenství vlastníků  bytů č. p. 548-50, Ledeč nad 

Sázavou. 

5.2014/3ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 písm. a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM ze dne 26. 11. 

2012 pod číslem 5.2012/153ZM-s), kterým byl schválen prodej části pozemku parc.č. poz. 

2136/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou, M. H., bytem Nová Ves u Světlé nad Sázavou.  



5.2014/4ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ze dne 30. 9. 2014, číslo 

usnesení 7.2013/95ZM-s), kterým Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo, prodej 

léčebného areálu nemocnice Háj. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                Ing. Jan Drápela 

               starosta města                     ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 23. 6. 2014 

Zapsala: Andrea Rajdlová 

 

 



 
 

 

 



 
 


