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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 18. prosince 2017 

11/2017/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

11.2017/29ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

11.2017/30ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM  25/2017, 26/2017 a 27/2017. 

 

11.2017/31ZM-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 2017 za období 1/2017 - 11/2017.  

 

 

II. ZM schvaluje: 

 

11.2017/107ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Memorandum o vzájemné 

spolupráci v zájmu společné snahy vedoucí ke zlepšení kvality a pozitivnímu ovlivnění oblasti 

časné péče, předškolního a základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Světlá nad Sázavou a 

Místní akční plán vzdělávání ORP Světlá nad Sázavou a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

11.2017/108ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. st. 63,  

jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 82 v ul. Mizerov, v k. ú. a obci Ledeč nad 

Sázavou Mgr. A. K., za cenu ve výši 1 590 000,- Kč (cena obvyklá, stanovená znaleckým 

posudkem č. 663*04-2017 ze dne 4. 4. 2017, jedná se o osvobozené plnění dle § 56 zák. č. 

235/2004 Sb., o DPH) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

11.2017/109ZM-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 a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015903/2, 

název stavby: „IV-12-2015903 Ledeč n/S, INTEX, úprava kabel. vedení vn“ (umístění, 

provozování, opravy, údržba, obnova, výměna a modernizace Zařízení distribuční soustavy – 

kabelové vedení vn – 68 bm) na pozemcích parc. č. 88765, 887/66, 887/101, 888/5, 888/1, 889/14 a 

889/1 vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035, zastoupenou panem Tomášem Havlíčkem, Masarykova 

127, Čáslav 286 01, IČO: 638 42 688 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

11.2017/110ZM-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 a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-

2016449/VB/1, název stavby: Obrvaň, kabel. vedení nn (umístění, provozování, opravy, údržba, 
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obnova, výměna a modernizace Zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn a plastový pilíř 

SS200) na pozemku parc. č. 241/2 a na pozemku parc. č. 241/6 oba v k. ú. Obrvaň, obec Ledeč nad 

Sázavou, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 

24729035, zastoupenou společností ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, Horka-Domky, 

IČO: 43371833 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

11.2017/111ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina na 

volby do Parlamentu ČR ve výši 134.072,30 Kč. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

11.2017/112ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ponížení příspěvku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného času o 30.008,- Kč na rok 

2017. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

11.2017/113ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM10_171218 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky „Rozpočtová 

opatření č. ZM10_171218“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 14 PRO 
 

11.2017/114ZM-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 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

11.2017/115ZM-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, hospodaření města od 

1.1.2018 na základě rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou 

na rok 2018. ZM zároveň schvaluje na základě § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tato pravidla pro hospodaření města od 1.1.2018 do 

doby schválení rozpočtu na rok 2018: 

 Nebudou poskytovány finanční příspěvky na základě rozhodnutí ZM. 

 Nebudou zahajovány nové investiční akce.  

 Realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce.  

 Realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu Města Ledeč nad 

Sázavou a všech jeho zřízených organizací. 

 Realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a 

ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví). 

 Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 Návrh přijat 13 PRO, 1 PROTI 
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III. ZM stanovuje: 

 

11.2017/2ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou s platností od 

1. 1. 2018 v následujících hodnotách: 

za výkon funkce  neuvolněného místostarosty   20 000,- Kč 

člena rady     3 600,- Kč 

 předsedy výboru (komise)     1 800,- Kč 

 souběh funkce předsedy výboru a předsedy komise    3 000,- Kč 

 člena zastupitelstva        900,- Kč 

 Návrh přijat 11 PRO, 2 ZDRŽEL, 1 NEHLASOVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma          Mgr. Michal Simandl 

                starosta města                              ověřovatel usnesení   

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 18. prosince 2017 

Zapsala: Lenka Žáčková 
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