
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 24. února 2014 

2/2014/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

2.2014/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

2.2014/4ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 02 a 03/2014/RM. 

2.2014/5ZM-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 2013 za období 1/2013 - 12/2013.  

2.2014/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zpětvzetí žádosti 

s nabídkou o odkup pozemku parc.č. poz. 66 – orná půda o výměře 6 176 m
2
 v kat. území 

Habrek, panem B. K. bytem Habrek. 

 

 

II. ZM schvaluje: 

2.2014/14ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb.) 

o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku 

bez DPH 395.659,50 Kč, s DPH 478.748,00 Kč a zároveň zmocňuje  starostu města Ledeč 

nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je  „Údržba a provozování hřbitovů 

v Ledči nad Sázavou“.   

2.2014/15ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb.) 

o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku 

bez DPH 173.700,00 Kč, s DPH 210.177,00 Kč a zároveň zmocňuje  starostu města Ledeč 

nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je  „Obnova dopravního značení 

v Ledči nad Sázavou“. 

2.2014/16ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb.) 

o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku 

bez DPH 162.875,00 Kč, s DPH 197.078,75 Kč a zároveň zmocňuje  starostu města Ledeč 

nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je  „Údržba a monitorování 

uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou“. 

2.2014/17ZM-s)  ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 

Sb.) o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření Rámcové smlouvy 

s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 1.741.666,62 Kč, s DPH 2.107.416,60  Kč a zároveň zmocňuje  

starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je  „Zimní úklid 

komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“. 

2.2014/18ZM-s)  ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 

Sb.) o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření Rámcové smlouvy 

s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 4 373 546,37 Kč, s DPH 5 031 738,33  Kč a zároveň zmocňuje  



starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je  „Sběr a svoz 

odpadů v Ledči nad Sázavou“. 

2.2014/19ZM-s)  ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 

Sb.) o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření Rámcové smlouvy 

s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 381.791,70 Kč, s DPH 461.967,90  Kč a zároveň zmocňuje  

starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je  „Údržba 

dřevin v Ledči nad Sázavou“. 

2.2014/20ZM-s)  ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 

Sb.) o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění schvaluje uzavření Rámcové smlouvy 

s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 1.107.639,00 Kč, s DPH 1.340.243,19  Kč a zároveň zmocňuje  

starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je  „Údržba 

travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“. 

2.2014/21ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích, v znění pozdějších předpisů, schvaluje, aby Město Ledeč nad 

Sázavou ve smyslu § 121 odst. 2 Obchodního zákoníku poskytlo příplatek obchodní 

společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve výši 1.500.000,- Kč.  

2.2014/22ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM02_140224a 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. ZM02_140224“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2.2014/23ZM-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. 

2.2014/24ZM-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. 

906/31 v kat. území Ledeč nad Sázavou, panu M. K. bytem Ledeč nad Sázavou za částku 

600,- Kč/m
2 

+ prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 4.2014/1ZM-r) dne 5. 5. 2014. 

 

2.2014/25ZM-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. 913/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou, panu R. Š. bytem Ledeč nad Sázavou, za 

částku 600,- Kč/m
2 

+ prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

2.2014/26ZM-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. 906/35 v kat. území Ledeč nad Sázavou, panu A. S. bytem Praha Újezd nad 

Černými Lesy, za částku 600,- Kč/m
2 

+ prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

2/2014/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje záměr regenerace 

panelového sídliště v Ledči nad Sázavou.  

2.2014/28ZM-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. 

2856  v k. ú. Ledeč n. S., o výměře 5 m², paní H. K. bytem Františkovi Lázně, dle 

geometrického plánu Ing. Dagmar Olišarové ze dne 3. 12. 2013, č. 2199-85/2013, za 

dohodnutou kupní cenu 100,- Kč/m², s tím, že paní Králová uhradí návrh na vklad do KN a 

pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem kupní smlouvy. 



2.2014/29ZM-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. 

2856  v k. ú. Ledeč n. S. o výměře 35 m² a pozemku parc. č. st. 390/2 o výměře 19 m² v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou, manželům F. S. a J. S. bytem Ledeč nad Sázavou, za dohodnutou kupní 

cenu 100,- Kč/m², s tím, že manželé Slanařovi uhradí návrh na vklad do KN a pověřuje 

starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem kupní smlouvy. 

2.2014/30ZM-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. st. 130 – zastavěná plocha o výměře 2m
2
  v k.ú. Habrek   

(za ul. Marie Majerové v Ledči nad Sázavou, pod stávající trafostanicí). 

2.2014/31ZM-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. 2215/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o ploše 43 m
2
 v  k.ú. Ledeč nad Sázavou, 

(ul. Koželská) za cenu 100 Kč/m², manželům O. H. a M. H. bytem Ledeč nad Sázavou a 

pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy. 

2.2014/32ZM-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 o bezúplatném 

převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva k pozemku parc.č. poz. 239/1 v k.ú. 

Sychrov u Ledče nad Sázavou, od České republiky – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

2.2014/33ZM-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 budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. poz. 206/3  v kat. území Ledeč nad 

Sázavou s panem H. A. D. bytem Světlá nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

III. ZM neschvaluje: 

2.2014/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

hotelu Koželužna se všemi pozemky, nemovitostmi včetně všech staveb zapsaných na listu 

vlastnictví č. 1844 pro k. ú. Ledeč nad Sázavou, které jsou ve výlučném vlastnictví JUDr. J. 

Ch. 149 00 Praha.  

2.2014/2ZM-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. 2468/4 v  k.ú. Ledeč nad Sázavou ul. 

Nad Lesem (z důvodu narušení uliční čáry). 

2.2014/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru –pozemku 

parc.č. 2197/5  – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m
2
 od R. M. bytem Kutná Hora. 

 

IV. ZM odkládá: 

2.2014/2ZM- od) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno j ) zákona č. 128/2000 

Sb.) o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění odkládá rozhodnutí ve věci uzavření 

smlouvy o správě a provozování veřejného osvětlení s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 



 

 

V. ZM navrhuje: 

2.2014/1ZM-na) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. Jaroslava Doležala na funkci člena dozorčí 

rady této společnosti. 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                Ing. Zdeněk Tůma 

               starosta města                       ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 24. 2. 2014 

Zapsala: Andrea Rajdlová 

                                                                                                                                    



 



 



 


