
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 24. března 2014 

3/2014/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

3.2014/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

3.2014/8ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 04 a 05/2014/RM. 

3.2014/9ZM-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 - 2/2014.  

 

 
 

II. ZM schvaluje: 

3.2014/34ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

č. 3, 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. 

3.2014/35ZM- ..)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 smlouvy s firmou TS 

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

3.300.089,99 Kč s DPH a zároveň zmocňuje  starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu 

smlouvy. Předmětem smlouvy je „Smlouva o poskytování služby zajištění veřejného 

osvětlení města Ledeč nad Sázavou“. 

3.2014/36ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst. 1) a 

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

záměru prodeje objektu bývalé školy v ulici Barborka č. p. 790 v Ledči nad Sázavou včetně 

přilehlých pozemků. 

3.2014/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z MPSV ČR na podporu 

sociálních služeb DPS ve výši 800.000,-Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 

podpisem příslušné smlouvy. 

3.2014/38ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM03_140324 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. ZM03_140324“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3.2014/39ZM-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. 

3.2014/40ZM-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. 468/5 

– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou, dle 

Geometrického plánu č. 2218-595/2013, který vypracovala Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. 

o., od vlastníků tohoto pozemku paní Mgr. L. G. bytem Hradec Králové 500 02 a pana J. S. 

bytem Ledeč nad Sázavou 584 01, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle 



předpisů o oceňování majetku platných v době uzavření kupní smlouvy, ve výši 2 750,- Kč a 

pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

3.2014/41ZM-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. 466/2 

– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou, dle 

Geometrického plánu č. 2218-595/2013, který vypracovala Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. 

o., od vlastníka tohoto pozemku pana J. S. bytem Ledeč nad Sázavou 584 01, za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, dle předpisů o oceňování majetku platných v době 

uzavření kupní smlouvy, ve výši 1 600,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

3.2014/42ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, koupi pozemků parc. č. 435/2 

– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 123 m², parc. č. 435/3 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 40 m², parc. č. 435/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

125 m², vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou, dle Geometrického plánu č. 2218-595/2013, který 

vypracovala Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o., od vlastníků těchto pozemků pana M. J., 

bytem Ledeč nad Sázavou 584 01 a pana L. R. bytem Ledeč nad Sázavou 584 01, za kupní 

cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle předpisů o oceňování majetku platných v době 

uzavření kupní smlouvy, ve výši 15 840,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

3.2014/43ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s s § 39 

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

vyvěšení záměru darovat pozemky pod komunikací Kozlov – Vrbka :  

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. 

3.2014/44ZM-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. 2077/2 – zahrada v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Ke 

Stínadlům pod domem čp. 555-557). 

3.2014/45ZM-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. 

st. 130 – zastavěná plocha o výměře 2 m
2
  v k.ú. Habrek   (za ul. Marie Majerové v Ledči nad 

Sázavou, pod stávající trafostanicí) firmě ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 250 Kč/m
2
 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 
 
 

III. ZM neschvaluje: 

3.2014/4ZM-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 pozemku parc.č. poz. 226/2 ani části pozemku parc.č. poz. 226/2 

v  k.ú. Ledeč nad Sázavou, nad ul. Jaroslava Haška. 

 

 

IV. ZM vyhlašuje: 

3.2014/1ZM-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 FRB pro 

rok 2014 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 půjčku z FRB města s tím, že termín pro podání žádostí bude od 1. 4. 2014 do 12. 

5. 2014. 

 

 

V. ZM odkládá: 

3.2014/3ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s ust. § 84 odst. 

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

zařazení Střediska volného času, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad Sázavou k 1. 7. 2014 pod 

Základní školu Ledeč nad Sázavou. 

ZRUŠENO usnesením č. 3a.2014/2ZM-r) dne 22. 12. 2014. 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                Ladislav Ivan 

               starosta města                  ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 24. 3. 2014 

Zapsala: Andrea Rajdlová 

                                                                                                                                    



 



 
 


