
USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 30. září 2013 

07/2013/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

7.2013/20ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

7.2013/21ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 18 - 20/2013/RM. 

7.2013/22ZM-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 - 8/2013.  

 

 

 

II. ZM schvaluje: 

07.2013/89ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do rozpočtu města 

na rok 2014 provedení celkové rekonstrukce výtahu v budově polikliniky, Habrecká čp. 450 

v Ledči nad Sázavou. 

7.2013/90ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup  pozemku parc.č. poz. 

1965/12 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 822 m
2
 od Českých drah a.s. Generální 

ředitelství, odbor prodeje zbytného majetku, nábř. L. Svobody čp. 1222, Praha 1 za částku 

43.200,- Kč a zmocňuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.  

7.2013/91ZM-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 11.040,-- Kč. 

7.2013/92ZM-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 900.000,- Kč.  

7.2013/93ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM07_130930 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. ZM07_130930“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

7.2013/94ZM-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 2013, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

7.2013/95ZM-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 léčebného areálu 

nemocnice Háj - objekt čp. 675 – občanská vybavenost na pozemku parc.č. st. 732/1, 

pozemek parc.č. st. 732/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6012 m
2
, „dům letní 

ubytovací, dřevěný“ – objekt občasné vybavenosti na pozemku parc.č. st. 734, pozemek 

parc.č. st. 734 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 579 m
2
, čistírna odpadní vod – jiná 



stavba na pozemku parc.č. st. 735, pozemek parc.č. st. 735 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 1540 m2, pozemek parc.č. poz. 2355 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na kterém 

je zřízena parková úprava o výměře 7346 m2, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou. Součástí 

je i garáž o jednom podlaží na pozemku parc.č. st. 732/1, vodojem podzemní železobetonový, 

štěrková vozovka, kanalizace, vodovodní a plynová přípojka. Součástí hlavní budovy jsou 

dále nábytek, zdravotní přístroje a IT (počítače) za cenu 34 mil. Kč. 

ZRUŠENO usnesením č. 5.2014/4ZM-r) dne 23. 6. 2014. 

 

7.2013/96ZM-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.2144/2 až 2144/17 v kat. území Ledeč nad Sázavou (za 

garážemi v lokalitě Rámy). 

7.2013/97ZM-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. 913/6 v kat. území Ledeč nad Sázavou, manželům  L. a J. M., 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. 

7.2013/98ZM-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. 36/1 v kat. území Obrvaň (dle geometrického zaměření na náklady žadatele) 

manželům RNDr. P.  P., bytem Obrvaň a MUDr. M. P., bytem Praha 5 za cenu 30,- Kč/m
2
 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

7.2013/99ZM-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. 2215/4 (cca 120 m
2
) v kat. území Ledeč nad Sázavou, za cenu 100,-Kč/m

2
, manželům 

A. a E. J., bytem Praha 5, s tím, že uhradí náklady geometrického zaměření pozemku společně 

s návrhem na vklad do KN a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

7.2013/100ZM-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. 2731/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o ploše 105 m
2
 v kat. území Ledeč nad 

Sázavou (za zástavbou RD v ulici Ke Křížům) manželům Ing. F. a Z. H., bytem Ledeč nad 

Sázavou, za částku 50,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy. 

7.2013/101ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabytí pozemků parc.poz. 

2391/3 a parc.č.poz. 2391/10 v kat. území Ledeč nad Sázavou formou bezúplatného převodu 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a pověřuje starostu města 

k podpisu smlouvy. 

7.2013/102ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabytí pozemků parc.č.poz. 

2391/13 a části parc.č.poz. 2391/12 v kat. území Ledeč nad Sázavou formou bezúplatného 

převodu od firmy Est+a.s. se sídlem Podolí čp. 1237, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města k podpisu smlouvy. Správní poplatek uhradí Město Ledeč nad Sázavou, geometrické 

vyměření firma Est+a.s. se sídlem Podolí čp. 1237, Ledeč nad Sázavou. 

7.2013/103ZM-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 části pozemku 

parc.č. poz. 2314 o výměře 5 m
2
 (dle GP č. 2183-128/2013 nový pozemek parc.č. poz. 

2314/2) v k. ú. Ledeč nad Sázavou, Kraji Vysočina, se sídlem Žižkova čp. 57, Jihlava a 

pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

7.2013/104ZM-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 



v k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou parc.č. poz. 250 a části pozemku v k.ú. Obrvaň parc.č. 

poz. 367/1 (pouze část nacházející se v lesních porostech na základě geometrického zaměření) 

s Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

7.2013/105ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

poz. 341 a parc.č. poz. 334 v kat. území Souboř, pozemek parc.č. 337 v kú. Habrek  a 

pozemky parc.č. poz. 366 a 368 v kat. území Obrvaň s Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec 

Králové a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

7.2013/106ZM-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 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na 

pozemcích parc. č. st. 44/1, poz. 2287/6, poz. 2287/3, poz. 61/3, poz. 61/2, st. 45 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

7.2013/107ZM-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. 2236/10 v kat. území Ledeč nad Sázavou (u 

rodinného domu čp. 575 v ulici Spojovací). 

7.2013/108ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

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

pozemku parc.č. poz. 1649/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

7.2013/9ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje  v souladu  s  § 84  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšíření chodníku u domu čp. 

103 v Ledči nad Sázavou.  

7.2013/10ZM-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. st. 243 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře  392 

m
2
, budova čp. 46, pozemek parc. poz. 116 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 553 m

2
, 

pozemek parc.č. poz. 113/1 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 1179 m
2
 , pozemek parc. č. 

st. 2329 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m
2
 , budova bez čp. nacházející se na 

tomto pozemku ( technický blok ), pozemek parc.č. poz. 113/2 – zahrada o výměře 675 m
2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

7.2013/11ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplacení úhrady 

nákladů spojených s vytyčením vlastnických hranic předmětných pozemků parc.poz. 2391/3 a 

parc.č.poz. 2391/10 v kat. území Ledeč nad Sázavou Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Praha. 

 

 

IV. ZM doporučuje: 

7.2013/1ZM-d) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů doporučuje Radě města Ledeč nad 

Sázavou odstoupit od smlouvy o dílo  uzavřené dne 11.4.2011 mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a  firmou Ing. E. Žaluda, Železná 493/20, Praha 1, PSČ 110 00. (odstoupit od 

smlouvy, kdy rozhodnutím RM, ze dne 30.3.2011 pod č.j.6.2011/77RM-s)   bylo schváleno 

uzavření smlouvy o zhotovení  územního plánu města Ledeč nad Sázavou) 



7.2013/2ZM-d) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s ust. § 84 

odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě pana O. H., bytem Ledeč nad Sázavou, k opětovné 

volbě přísedícím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě na další čtyřleté období. 

 

 

 

V. ZM ukládá: 

7.2013/7ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu  s  § 84 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů OS provést nabídkové řízení na výběr 

realitní kanceláře za účelem prodeje areálu „Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“. 

 

 

 

VI. Odkládá: 

7.2013/7ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 39 odst. 1 a 

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

přesunu SVČ do části nebytových prostor v budově Barborka čp. 790 v Ledči nad Sázavou a 

vyvěšení záměru k pronájmu (formou výpůjčky). 

 

 

 

VII. ZM ruší: 

7.2013/2ZM-ru) 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 č. 

2.2006/37ZM-s) ze dne 3.4.2006, kterým byl schválen prodej části pozemku parc.č. 36/1 

v k.ú. Obrvaň - panu M. N., Obrvaň.  
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk             Ing. Zdeněk Tůma 

               starosta města                    ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 30. 9. 2013 

Zapsala: Petra Kalenská 

 



 



 


