
 

 

USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 5. května 2014 

4/2014/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

4.2014/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

4.2014/11ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 06,07,08 a 09/2014/RM. 

4.2014/12ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informaci o provozování 

světelných bodů na území města Ledeč nad Sázavou, přednesenou jednatelem společnosti TS 

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

4.2014/13ZM-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 - 3/2014.  

4.2014/14ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí záměr společnosti 

TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. pořídit zametací a kropící vozidlo za využití finančních 

prostředků z dotačního titulu. 

 
 

II. ZM schvaluje: 

4.2014/46ZM-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 vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení 

na dodavatele stavebních prací na realizaci akce „Propojení chodníku a úprava parkoviště – 

Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou“ se společností TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Pod 

Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 946 712, 57 Kč bez DPH a 

pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.  

4.2014/47ZM-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 vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení 

na dodavatele stavebních prací na realizaci akce „Oprava části místní komunikace v ulici Z. 

M. Kuděje, Ledeč nad Sázavou“ se společností TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Pod Stínadly 

592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 2 158 075, 30 Kč bez DPH a pověřuje 

starostu města podpisem Smlouvy o dílo.  

4.2014/48ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 84 odst. 4 

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

s vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení 

na dodavatele stavebních prací na realizaci akce „Zateplení mateřské školy Stínadla“ se 

společností ATOS, spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

s nabídkovou cenou 3 333 333,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o 

dílo.  

4.2014/49ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

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

s vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení 

na dodavatele stavebních prací na realizaci akce „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad 



 

 

Sázavou“ se společností THERMCOM s. r. o., Havlíčkova 5457/24, 586 01 Jihlava, 

s nabídkovou cenou 2 001 981,51 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy 

o dílo.  

4.2014/50ZM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo s firmou 

Výtahy –elektro s.r.o., U Traplů čp. 77, Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 1.038.800,- Kč 

bez DPH, jako dodavatele stavebních prací „Kompletní rekonstrukce lůžkového výtahu 

v budově polikliniky“ v ulici Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou“ a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.  

4.2014/51ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85  

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření  dodatku č. 4, k pojistné smlouvě 

č.1538200914, uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2 a 

zmocňuje starostu města k podpisu tohoto dodatku . 

4.2014/52ZM-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 445.134,95 Kč. 

4.2014/53ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM04_140505 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_140505“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

4.2014/54ZM-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. 

4.2014/55ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 85 písm. 

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

komunikací Kozlov – Vrbka a to pozemky parc.č. poz. 316/2, 317/3, 318/1, 430/1, 430/2, 

430/3, 430/4, 430/5, 430/11, 430/13, 430/14, 430/15, 430/16, 430/17, 430/18, 430/19, 430/20, 

430/21 vše v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou, pozemky parc.č.poz. 244/3 a 313/2 

v kat. území Souboř a pozemek parc.č. 196/17 v kat. území Kozlov, Kraji Vysočina, Žižkova 

57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

4.2014/56ZM-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 dotčeného 

pozemku parc.č. poz. 2136/3 – ostatní komunikace, ostatní plocha  v kat. území Ledeč nad 

Sázavou, provedení a realizaci stavební úpravy, zateplení obvodového pláště a provedení 

hydroizolace u domu čp. 670,ul. M. Majerové, Ledeč nad Sázavou, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy zakládající právo provést stavbu se Společenstvím vlastníků bytového 

domu 670 Ledeč nad Sázavou, M. Majerové č.p. 670, Ledeč nad Sázavou. 

4/2014/57ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o zrušení 

předkupního práva na pozemek parc.č. 906/30 s manželi M. Š. a K. Š., oba bytem Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem dohody. 

4.2014/58ZM-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 s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, na věcné 

břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku parc. č. poz. 54/43 

v k. ú. Habrek plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení,  za dohodnutou jednorázovou úplatu 1000,- Kč + DPH  a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 



 

 

4.2014/59ZM-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. 320/1 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Obrvaň. 

4.2014/60ZM-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. 2077/2 – zahrada v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Ke Stínadlům pod domem čp. 555-557) 

o výměře 506 m
2
 níže uvedeným žadatelům za částku 50,- Kč/m

2
. 

- SJM Ĺ. B. a L. B., bytem Ledeč nad Sázavou. 

- SJM F. Č. a M. Č., bytem Ledeč nad Sázavou. 

- SJM J. F. a M. F., bytem Ledeč nad Sázavou. 

- M. H., bytem Ledeč nad Sázavou. 

- P. J., bytem Ledeč nad Sázavou. 

- P. M., bytem  Ledeč nad Sázavou. 

- R. M., bytem Ledeč nad Sázavou. 

- V. M., bytem Drevníky. 

- L. P., bytem Vlastějovice. 

- O. T., bytem Žatec. 

- Ing. J. T., bytem Praha. 

- Ing. J. T., bytem Pyšely. 

- Z. U., bytem Světlá nad Sázavou. 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Město Ledeč nad Sázavou si zde ponechá podíl 

pozemku k poměru bytů ve vlastnictví města. 

ZRUŠENO usnesením č. 7.2014/7ZM-r) dne 29. 9. 2014. 

 

4.2014/61ZM-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 č. 259/2014, která se týká převodu pozemků parc. č. poz. 2391/3 a parc. č. 

poz. 2391/10 oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou, od České republiky - Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a zmocňuje starostu 

města k podpisu této smlouvy.  

4.2014/62ZM-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, dle doručené žádosti Římskokatolické farnosti – 

děkanství Ledeč nad Sázavou „Rekonstrukce střešního pláště na věži děkanského kostela 

v Ledči nad Sázavou.“ ve výši 132.614,- Kč a ukládá OS zahrnout tuto částku do 

rozpočtových opatření r.2014. 

4.2014/63ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke kupní 

smlouvě č. OdMI/14/2014-KS ze dne 4.4.2014, kterou byl prodán pozemek parc.č. poz. 913/3 

v kat. území Ledeč nad Sázavou, panu R. Š., bytem, Ledeč nad Sázavou, za částku 600,- 

Kč/m
2 

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

starostu města podpisem dodatku smlouvy. 

4.2014/64ZM-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 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na věcné břemeno  za účelem umístění Součásti 

distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a za účelem jejího provozování v právu zřídit a 

provozovat na služebném pozemku parc. č. poz. 2512/4 v k. ú. Ledeč nad Sázavou distribuční 

soustavu a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy,  za 



 

 

dohodnutou jednorázovou úplatu 2600,- Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

4.2014/65ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr přijetí úvěru ve výší 2, 

5 mil. Kč na spolufinancování podílu města na projektech „Zateplení obvodového pláště 

mateřské školy Stínadla“ a „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou“, na které 

město Ledeč nad Sázavou obdrželo dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí, 

prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. 

4.2014/66ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 85 písm. j) 

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

s Komerční bankou, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, z důvodu zajištění 

spolufinancování podílu města na projektech „Zateplení obvodového pláště mateřské školy 

Stínadla“ a „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou“ ve výši 2, 5 mil. Kč a 

zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.  

4.2014/67ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1. 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr podání žádosti o 

finanční podporu z integrovaného operačního programu Konsolidace IT a nové služby TC 

obcí. 

ZRUŠENO usnesením č. 6.2014/5ZM-r) dne 28. 7. 2014.  

 

III. ZM neschvaluje: 

4.2014/5ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje prověření finanční 

výhodnosti smlouvy o shromažďování plakátů a smlouvy o nájmu plakátovacích ploch 

s firmou Rengl s. r. o. kontrolním výborem. 

4.2014/6ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje prověření finanční 

výhodnosti koncesní smlouvy za stání motorovými vozidly na místních komunikacích 

s firmou City Parking Group s. r. o. kontrolním výborem. 

 

IV. ZM ukládá: 

4.2014/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavu ukládá starostovi města jednat 

s představiteli společnosti Vysočinské nemocnice Háj o zvýšení nájmu nebytových prostor 

nemocnice Háj a možnosti spolufinancování čističky odpadních vod. 

 

V. ZM vydává: 

4.2014/2ZM-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.2/2014, „kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů“  

 

VI. ZM doplňuje: 

4.2014/1ZM-d)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou doplňuje  v souladu  s  § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM ze dne 24. 2. 

2014 pod číslem 2.2014/25ZM-s) a 2.2014/26ZM-s) prodej pozemků parc.č. poz. 906/35 a 

poz. 913/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou za částku 600,- Kč/m
2 

včetně DPH
 
+ prodej 1 ks 

PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč včetně DPH. 

 

VII. ZM ruší: 

4.2014/1ZM-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 24. 2. 2014 pod 



 

 

číslem 2.2014/24ZM-s), kterým byl schválen 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. 

 

VIII. ZM stanovuje: 

4.2014/1ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 67 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou na funkční období 2014-2018 na 15. 
 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                Ing. Petr Stránský 

               starosta města                       ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 5. 5. 2014 

Zapsala: Andrea Rajdlová 

 



 

 

 



 

 

 
 
 


