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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 27. listopadu 2017 

10/2017/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

10.2017/27ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

10.2017/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM  23/2017 a 24/2017. 

 

II. ZM schvaluje: 

 

10.2017/100ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje zřízení vyjednávací skupiny 

ve věci koupi pozemku parc. č. st. 1241 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 

96 – obchod, a pozemku 2070/42 – ostatní plocha, obojí katastr. území Ledeč nad Sázavou pro 

vyjednávání odkupní ceny, ve složení - zástupce oddělení majetku a investic, místostarostka Ing. 

Hana Horáková, místostarosta Ing. Jan Drápela a radní Ing. Ladislav Ivan. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2017/101ZM-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 vybraným dodavatelem stavebních prací na akci „Stavební úpravy zázemí sportovního areálu č. p. 

585, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ - společností UNIMONT J. C. K. s. r. o., Hradec 8, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, IČO: 25269445, s nabídkovou cenou ve výši 8 843 338, 40 Kč + 21% DPH a zárukou 

za dílo jako celek v délce 96 měsíců a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy s tím, že 

smlouvu je možné uzavřít nejdříve s datem 30. 11. 2017 a to po uplynutí lhůty pro podání námitek 

proti rozhodnutí o výběru dodavatele. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2017/102ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku parc. č. 2391/7 – 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 231 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pozemku parc. č. 

2391/5 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9 m
2
, nově vzniklých pozemků parc. č. 

2391/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 189 m
2
, parc. č. 2391/15 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 211 m
2
 vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou, dle geometrického plánu č. 

2352-46/2017 se společností KOVOFINIŠ s.r.o., Mlýnská 137, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 

48154270 s doplatkem 6.200,- Kč, který uhradí Město Ledeč nad Sázavou společnosti KOVOFINIŠ 

s.r.o., a společnost KOVOFINIŠ s.r.o. uhradí Městu Ledeč n. S. náklady na zpracování GP a 

znaleckého posudku v hodnotě 8.750,- Kč (není plátcem DPH) a 2.420,- Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2017/103ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje 

pozemků parc. č. 807/3 – orná půda o výměře 100 m², parc. č. 809/2 – orná půda o výměře 16 m² a 

parc. č. 804/1 – trvalý travní porost o výměře 143 m², vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 



10/2017/ZM    2/3 

 
 

10.2017/104ZM-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 města 

pro rok 2017 – Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou z.s.- „nákup sněžného skútru“ ve výši 120 000,-  

Kč. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2017/105ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky podané dne 22. 11. 2017, 

uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro zimní stadion s firmou innogy 

Energie s.r.o. se sídlem Praha 10, ul. Limuzská čp. 3135/12 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2017/106ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, protokol ze dne 22. 11. 2017 o přijetí nabídky 

na dodávku elektrické energie a uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro 

Město Ledeč nad Sázavou s firmou innogy Energie s.r.o. se sídlem Praha 10, ul. Limuzská čp. 

3135/12 a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

III. ZM souhlasí: 

 

10.2017/1ZM-sou) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s přesahem požárně nebezpečného prostoru 

volného skladu, jehož investorem je firma CWS s.r.o., Tovární 40, Ústí nad Labem na pozemky ve 

vlastnictví města čp. 1946/4, 1946/5 a 2287/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

IV. ZM ukládá: 

 

10.2017/7ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI vstoupit v jednání 

s panem P., Ledeč nad Sázavou, o případném využití části pozemku parc. č. 2818 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou například formou nájmu či smlouvy o smlouvě budoucí.  

 Návrh přijat 12 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

V. ZM odkládá: 

 

10.2017/1ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písm. a) 

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

parc. č. st.1241 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.96 – obchod, a pozemku 

2070/42 – ostatní plocha, obojí katastr. území Ledeč nad Sázavou za nabídnutou kupní cenu 

2 500 000,- Kč.  

 Návrh přijat 13 PRO 

 

VI. ZM nevyužívá: 
 

10.2017/1ZM-nevy) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou nevyužívá v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkupního práva na pozemek 

parc.č. st. 2410 v kat. území Ledeč nad Sázavou. Předkupní právo zůstane zachováno. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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VII. ZM ruší: 

 

10.2017/4ZM-ru) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší přijaté usnesení č. 09.2017/89ZM-

s) ze dne 30. 10. 2017, ve znění „Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 

84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny pro zimní stadion s firmou innogy Energie s.r.o. se sídlem Praha 10, ul. 

Limuzská čp. 3135/12 a pověřuje starostu města podpisem“. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2017/5ZM-ru) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší přijaté usnesení č. 09.2017/90ZM-

s) ze dne 30. 10. 2017, ve znění „Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 

84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, protokol o přijetí nabídky na 

dodávku elektrické energie a uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro Město 

Ledeč nad Sázavou s firmou innogy Energie s.r.o. se sídlem Praha 10, ul. Limuzská čp. 3135/12 a 

pověřuje starostu města podpisem“. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

10.2017/6ZM-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 Zastupitelstva Města Ledeč nad 

Sázavou č. 09.2017/93ZM-s) ze dne 30. 10. 2017, kterým byl schválen prodej pozemku parc. č. st. 

243 – zastavěná plocha, bydlení o výměře 168 m
2
, jehož součástí je budova č. p. 46 – objekt k 

bydlení v k. ú. Ledeč nad Sázavou včetně této budovy, dle GP č. 2344-32/2017 za kupní cenu ve 

výši 290 000,- Kč (jedná se osvobozené plnění dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty), stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že kupující dále uhradí náklady za 

vyhotovení GP ve výši 5 000,- Kč včetně DPH a náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve 

výši 2.178,- Kč včetně DPH. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

VIII. ZM neschvaluje: 

 

10.2017/8ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 2818 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma               Zdeněk Zelený 

                starosta města                              ověřovatel usnesení   

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 27. listopadu 2017 

Zapsala: Lenka Žáčková 


