
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 28. února 2011 

2/2011/ZM 

 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

2.2011/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 4a/2010/ZM a 1/2011/ZM. 

2.2011/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých  usneseních rady města 1/2011/RM – 4/2011/RM. 

2.2011/4ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis z jednání 

kontrolního výboru dne 1.2.2011, který předkládá, v souladu s § 119 odst. 5 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předseda kontrolního výboru Ing. Jan 

Drápela.  

2.2011/5ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis z jednání 

finančního výboru dne 23.2.2011, který předkládá, v souladu s § 119 odst. 5 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předseda finančního výboru pan Karel 

Šrámek.  

2.2011/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere  na vědomí v souladu  s § 85 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výsledky nabídek na prodej 

obecního bytu č. 8 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, o celkové výměře 85,70 m2 v domě čp. 

400 v ulici 28.října v Ledči nad Sázavou včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

857/8549 na společných částech budovy čp. 400 a zastavěném pozemku parc.č. st. 453/1 vše 

v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

2.2011/7ZM-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 2010 za období 1/2010 - 12/2010.  

 

 
 

II. ZM schvaluje: 

2.2011/8ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Pravidla pro poskytování finančních 

příspěvků a dotací z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem 

smluv o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou.  

ZRUŠENO usnesením č. 04.2015/1ZM-r) dne 20. 4. 2015. 

 

2.2011/9ZM-s) Rada 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. 2236/9  v ulici Melechovské v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

2.2011/10ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s § 39 

odst.1) a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyvěšení záměru 

prodeje  pozemku parc. č. st. 55/2  a část pozemku parc.č. 418/2 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace v kat. území Vrbka  u Ledče nad Sázavou. 

2.2011/11ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s § 39 

odst.1) a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyvěšení záměru 



prodeje  pozemku parc. č. 37/1 – zahrada  a část pozemku parc.č. 418/2 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace v kat. území Vrbka  u Ledče nad Sázavou. 

2.2011/12ZM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 odst.1) a § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyvěšení záměru prodeje části 

pozemku parc. č.887/42 v ulici Nad internátem  v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

2.2011/13ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 odst.1) 

a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyvěšení záměru prodeje  

pozemku parc. č.st. 453/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za domem čp. 400. 

2.2011/14ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podání žádosti o vypořádání 

spoluvlastnického podílu k pozemku PK 336/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou bezúplatným 

převodem od Pozemkového fondu ČR.  

2.2011/15ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje   v souladu  s § 85 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  darovací smlouvu na  objekt občanské 

vybavenosti na pozemku parc.č. st. 42 užívaný jako požární zbrojnice včetně pozemku parc.č. 

st. 42 o výměře 31 m2 v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou a darovací smlouvu na  

dlouhodobý a drobný majetek dle inventurního soupisu a pověřuje starostu města podpisem 

darovacích smluv.  

2.2011/16ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  

k pozemkům parc.č. 114, 2215/42,  2799, 2800, 2803 v kat. území Ledeč nad Sázavou  v kat. 

území Ledeč nad Sázavou spočívající ve výkonu komunikační činnosti ve smyslu ustanovení 

§ 7 zákona č, 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 

zákonů ve prospěch „Telefonica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 

140 22 Praha 4, za jednorázovou úhradu ve výši 717,- Kč + DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

2.2011/17ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  

k pozemku parc.č. 2273/10 a PK 1608 v kat. území Ledeč nad Sázavou spočívající ve výkonu 

komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č, 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů ve prospěch „Telefonica O2 Czech 

Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, za jednorázovou úhradu ve 

výši 388,- Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

2.2011/18ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  k pozemkům parc.č. 2060/1, 2060/2, 2060/3, 2060/5, 2060/6, 2070/3, 

2070/24, 2070/27, 2070/30, 2070/31, 2070/38, 2072/16(PK 2072/16), 2072/16(PK2072/2), 

2078/1, 2078/2(PK 2072/16), 2078/2(PK 2080/29,PK 2080/30, PK2080/31, PK 2080/32, PK 

2080/34), 2078/4 (PK 2082/34, PK 2082/1), 2078/9, 2078/10, 2078/12, 2078/14, 2078/15, 

2078/16, 2078/22 (PK 2082/1, PK 2078/2), 2132/6, 2132/14, 2136/1, 2136/3, 2136/5, 2136/6, 

2136/7, 2136/9, 2136/10, 2136/11, 2136/12, 2136/13 v kat. území Ledeč nad Sázavou 

spočívající ve výkonu komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č, 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ve prospěch 

„Metropolitní, s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

2.2011/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84  zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na věcné břemeno, spočívající v právu 

zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy (uložení vodiče) na pozemku parc. číslo 



2324/1 v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 1.200,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.  

2.2011/20ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 84 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o připojení odběrného 

zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120652882 na pozemku parc.č. 355/1 v k.ú. 

Obrvaň se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín s tím, že finanční podíl ve výši 8.000,- Kč 

bude zaplacen do 15 dnů ode dne schválení ZM a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

2.2011/21ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 84 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dohody o umístění zařízení 

k varování a vyrozumění obyvatelstva na pozemku parc.č. 2136/3 v kat. území Ledeč nad 

Sázavou s ČR-Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem 

této dohody. 

2.2011/22ZM-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 Kraje Vysočina na grantový 

projekt Arboretum pro Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 17.136,91Kč. 

2.2011/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace v rámci grantového programu 

Údržba víceúčelového hřiště  „Sportoviště 2010“ ve výši 24.659,- Kč. 

2.2011/24ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 85 písm. 

c)  zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí příplatku společnosti Hrad 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na opravy  hradu v celkové výši 500.000,- Kč. 

2.2011/25ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM02_110228_var3 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 

2.2011/26ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, závazné ukazatele rozpočtu města 

Ledeč nad Sázavou na rok 2011, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2.2011/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  předložený plán oprav s tím, že v letošním roce 

bude provedena izolace proti zemní vlhkosti v objektu čp. 145 a v objektu čp. 77 bude 

provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace. 

2.2011/28ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  uzavření dohody o uznání závazku se 

splátkovým kalendářem s Renatou Nováčkovou bytem Ledeč nad Sázavou  Husovo náměstí 

čp. 7 a zmocňuje starostu Mgr. Petra Vaňka k podpisu dohody o uznání závazku se 

splátkovým kalendářem.  

2.2011/29ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 550.000,00 Kč, s DPH 654.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou  

„Údržba a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou“.   
2.2011/30ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 1.400.000,00 Kč, s DPH 1.666.000,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Letní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.   

2.2011/31ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 



Sázavou za částku bez DPH 160.000,00 Kč, s DPH 200.000,00 Kč. Předmětem smlouvy je  

„Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou“. 

2.2011/32ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 220.000,00 Kč, s DPH 261.800,00 Kč. Předmětem smlouvy je  

„Údržba a monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou“. 

 2.2011/33ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH l. 666.666,00 Kč, s DPH 2.000.000,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Údržba a provozování světelných bodů v Ledči nad Sázavou“. 

2.2011/34ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 1.140.000,00 Kč, s DPH 1.356.600,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“. 

2.2011/35ZM-s)  ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 2.080.000,00 Kč, s DPH 2.600.000,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“. 

2.2011/36ZM-s)  ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 350.000,00 Kč, s DPH 416.500,00 Kč. Předmětem smlouvy je  

„Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou“. 

2.2011/37ZM-s)  ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.) o 

obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření dodatku smlouvy o 

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 3.840.000,00 Kč, s DPH 4.800.000,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Sběr a svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“. 

2.2011/38ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  s  v souladu  s § 85  písmena b) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje poskytnutí dotace na záchranu 

kulturní památky „Domu č. p. 76“ Husovo náměstí 76, Ledeč nad Sázavou ve výši 20% 

nákladů včetně DPH v případě získání dotace z programu kraje Vysočina „Obnova kulturních 

památek“. 

2.2011/39ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu s Policií ČR na 

provoz Policie ČR, Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou na období 1/2011-12/2011 a 

pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlouvy. 

2.2011/40ZM-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 500.000,- Kč.  

2.2011/41ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu  s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o upsání akcíí se 

společností VaK, a.s. Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

2.2011/42ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu  s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dohodu o započtení 



pohledávek za stavbu „ Ledeč nad Sázavou – infrastruktura k průmyslové zóně Zahrádecká – 

vodovod“  od  společnosti VaK, a.s. Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města podpisem 

dohody.  

2.2011/43ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 

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

č.1517217582, uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2 a 

zmocňuje starostu města k podpisu tohoto dodatku . 

 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

2.2011/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s  § 39 a § 

85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zveřejnění záměru prodat část 

pozemku parc. č.  361/1  v kat. území  Obrvaň. 

 

 
 

IV. ZM vyhlašuje : 

2.2011/1ZM-vyh)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu s § 84 

odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 1. výběrové řízení pro rok 2011 

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 7.3.2011 do 10.4.2011. 

 

 

 

V. ZM vydává : 

2.2011/1ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává, v souladu s § 84 odst. 4 

Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. 

2.2011/2ZM-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.1/2011, o místním poplatku ze psů. 

2.2011/3ZM-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.2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu. 

2.2011/4ZM-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.3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

2.2011/5ZM-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.4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

2.2011/6ZM-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.5/2011, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

 



 
  

VI. ZM deleguje : 

2.2011/2ZM-de) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. f) zákona č. 120/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na valnou hromadu 

společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. tyto zástupce obce: RNDr. Pavla Policara a MVDr. 

Pavla Vrbku. 

 

 
VII. ZM pověřuje: 

2.2011/2ZM-p) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje starostu města jednáním 

s Ministerstvem kultury ČR a podpisem žádosti o provedení revize Památkové zóny Ledeč 

nad Sázavou a její přehodnocení bez jakékoliv specifikace (hranice památkové zóny). 

V tomto dopise bude MK ČR požádáno o sdělení na základě jakých podkladů byla MPZ 

vyhlášena a kdo tyto podklady zpracoval, respektive požádal o vyhlášení MPZ v Ledči nad 

Sázavou.  

 

 
 

VIII. ZM stanovuje: 

2.2011/1ZM-st)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) a § 77 odst. 2 a § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

měsíční odměnu neuvolněnému zastupiteli Města Ledeč nad Sázavou Stanislavu Vrbovi v 

hodnotě dle usnesení ZM č. 4a.2010/4ZM-st) s platností od 1.3.2011. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Petr Vaněk         Mgr. František Trpišovský 

  starosta města              ověřovatel usnesení      

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 28. 2. 2011 

Zapsala: Lenka Ryšavá 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtová opatření č.ZM02_110228                                       var.3 

Datum schválení rozpočtové  
změny Popis rozpočtové změny Částka v tis. Kč 

Schválený rozpočet 64 221 800,00 
28.02.11 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           4 741 781,91 

dotace na činnost MÚ -14,00 
arboretum ZŠ 17 136,91 
Sportoviště 2010 24 659,00 
nájem lesy 700 000,00 
přijaté neinvet.dary_STAND BY Europe+ENERGY ONE 3 000 000,00 
Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti 1 000 000,00 

Upravený rozpočet 68 963 581,91 

Rozpočtová opatření č.ZM02_110228                                       var.3 

Datum schválení rozpočtové  
změny Popis rozpočtové změny Částka v tis. Kč 

Schválený rozpočet 60 685 300,00 
28.02.11 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           20 907 591,39 

příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 17 136,91 
Půjčky Hrad s.r.o. 500 000,00 
Investice_souhrnně 16 537 212,48 
příspěvky_souhrnně 475 363,00 
Havárie ŽP 200 000,00 
veřejné osvětleníí 905 400,00 
sečení trávy náměstí Svobody 1 391 600,00 
vratka z dotace_soc. dávek z min. let 97 520,00 
vratka z dotace_sčítání lidu 15 359,00 
povodňový plán 170 000,00 
ostatní služby Muzeum 130 000,00 
regenerace zeleně 468 000,00 
Upravený rozpočet 81 592 891,39 

Rozpočtová opatření č.ZM02_110228                                       var.3 

Financování 

Popis t.Kč 
kontrolní součet  0,00 

Splátky úvěrů 
Popis t.Kč 
ČS 3 536 500,00 
Celkem splátky úvěrů 3 536 500,00 

Zdroje 
Popis t.Kč 

Převaha příjmů -12 629 309,48 
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 16 165 809,48 
Celkem příjmy 3 536 500,00 

Zpracovala : Jaroslava Fialová 

Úprava výdajů 

Příjmy 
Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu následovně:  

Úprava výdajů 
Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu  



 

 

 

 

 
 

 

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: var.3

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)

SR UR
záv.ukazatele 

vč.všech změn

Příjmy ZM ZM_28.2.11

Popis Kč Kč Kč

Třída 1 - daňové příjmy 44 722 000,00 44 722 000,00

Třída 2 - nedaňové příjmy 9 716 800,00 3 700 000,00 13 416 800,00

Třída 3 - kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00

Třída 4 - dotace 9 733 000,00 41781,91 9 774 781,91

Celkem příjmy 64 221 800,00 3 741 781,91 67 963 581,91
Výdaje

Popis Kč Kč Kč

platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 799 600,00 11 799 600,00

platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 774 400,00 1 774 400,00

platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135 000,00 135 000,00
platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 485 000,00 2 485 000,00

platové výdaje - kap.17 - OS VPP 754 000,00 754 000,00
platové výdaje - kap.18 - OS SDH 104 000,00 104 000,00

platové výdaje - kap.20 - refundace 12 000,00 12 000,00

platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 898 500,00 898 500,00
platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 160 400,00 1 160 400,00

platové výdaje - kap.27 - kronika 11 000,00 11 000,00
platové výdaje - kap.28 - LN 7 500,00 7 500,00

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 6 593 100,00 0,00 6 593 100,00

běžné výdaje -kap.1_41 - IT 2 928 000,00 2 928 000,00

běžné výdaje -kap.1_43 - školení 400 000,00 400 000,00
běžné výdaje -kap.1_46 - kultura 3 174 300,00 3 174 300,00

běžné výdaje -kap.1_47 - kancelář starosty 90 800,00 90 800,00

běžné výdaje -kap.1 Sportovní stadion TJ 0,0 0,00

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 567 800,00 130 000,00 697 800,00

běžné výdaje - kap.1_51 - OS IC 317 000,00 317 000,00

běžné výdaje - kap.1_52- OS IC Muzeum 111 500,00 130 000,00 241 500,00

běžné výdaje - kap.1_53 - OS IC Synagoga 41 300,00 41 300,00
běžné výdaje - kap.1_55 - OS IC WC 59 500,00 59 500,00

běžné výdaje - kap.1_56 - OS IC Hřiště u ZŠ 38 500,00 38 500,00
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 125 000,00 125 000,00

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 796 000,00 17136,91 4 813 136,91

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328 600,00 328 600,00
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 719 000,00 1 719 000,00

běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 350 000,00 350 000,00
běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 0,00 0,00

běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 334 500,00 334 500,00

běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 200 000,00 200 000,00

Celkem kap.1 34 155 400,00 147 136,91 34 302 536,91

běžné výdaje - kap.31 - finance 2 255 900,00 612879,00 2 868 779,00

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 577 800,00 0,00 6 577 800,00

běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 4 352 800,00 4 352 800,00

běžné výdaje -kap.46 - KPOZ 96 000,00 96 000,00

běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 2 129 000,00 2 129 000,00
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 471 000,00 1 471 000,00

běžné výdaje - volby 0 0,00

Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS…bez inv.a přísp.10 304 700,00 612 879,00 10 917 579,00

kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM 0,00 17 175 212,48 17 175 212,48

příspěvky ZM - kap.31 - 0,00 475 363,00 475 363,00

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 3 537 400,00 2497000,00 6 034 400,00

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 161 800,00 5 161 800,00
běžné výdaje - kap.83 - komunikace 5 166 000,00 5 166 000,00
Celkem běžné výdaje OVŽP 13 865 200,00 2 497 000,00 16 362 200,00

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 2 300 000,00 2 300 000,00

běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 60 000,00 60 000,00

Celkem sociální dávky 2 360 000,00 0,00 2 360 000,00

Celkem výdaje 60 685 300,00 20 907 591,39 81 592 891,39

28.2.2011


