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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 15. ledna 2018 

01/2018/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

01.2018/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

01.2018/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM  28/2017 a 29/2017. 

 

01.2018/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí „Rozpis schváleného 

rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2018“. 

 

 

 

II. ZM schvaluje: 

 

01.2018/1ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě ustanovení § 84 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová 

opatření č. ZM01_180115, včetně tabulky „Rozpočtová opatření č. ZM01_180115_úpravy ke 

konci roku 2017“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 12 PRO 
 

01.2018/2ZM-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 12 PRO 

 

01.2018/3ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, „Rozpočet Města Ledeč 

nad Sázavou na rok 2018“, včetně tabulky která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

01.2018/4ZM-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, „Rozpočet Sociálního fondu 

Města Ledeč nad Sázavou na rok 2018“, včetně tabulky která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

01.2018/5ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučením 

hodnotící komise a usnesením RM, uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních 

prací na akci „Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč“ -  se společností UNIMONT J. C. K. s. r. o., Hradec 

8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 s nabídkovou cenou v celkové výši 3 887 137,41 Kč 

+ 21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 60 měsíců a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy s tím, že smlouvu je možné uzavřít nejdříve s datem 17. 1. 2018 a to po uplynutí lhůty pro 

podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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01.2018/6ZM-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 

pozemku parc. č. 1631/32 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

01.2018/7ZM-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 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 za cenu ve výši 100 Kč/m² 

(jedná se o osvobozené plnění dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) manželům S. P., Lázně 

Bohdaneč a Ing. J. P., Lázně Bohdaneč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 Návrh přijat 12 PRO 

 

01.2018/8ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření přiložených Smluv o pravidelném 

finančním příspěvku na náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby Města Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

01.2018/9ZM-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 dodatku č. 5 smlouvy o 

dílo, jejímž předmětem je správa zimního stadionu v Ledči nad Sázavou s firmou Technické služby 

s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

01.2018/10ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 26 zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu 

organizační složky města Informační centrum Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí č.p. 

60, 584 01  Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

 

 

 

III. ZM deleguje: 

 

01.2018/1ZM-de) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jana Drápelu a pana 

RNDr. Pavla Policara jako zástupce města na valné hromady společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou 

s.r.o., které se budou konat v roce 2018. 

  Návrh přijat 12 PRO 

 

01.2018/2ZM-de) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana RNDr. Pavla Policara a 

pana MVDr. Pavla Vrbku jako zástupce města na valné hromady společnosti VaK Havlíčkův Brod, 

a.s., které se budou konat v roce 2018. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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01.2018/3ZM-de) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana RNDr. Pavla Policara a 

pana Ing. Zdeňka Tůmu jako zástupce města na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, 

a.s., které se budou konat v roce 2018. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma          MVDr. Pavel Vrbka 

                starosta města                             ověřovatel usnesení   

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 15. ledna 2018 

Zapsala: Lenka Žáčková 

 

 

 



01/2018/ZM    4/7 

 
 



01/2018/ZM    5/7 

 
 

 



01/2018/ZM    6/7 

 
 

 

 
 

 

 



01/2018/ZM    7/7 

 
 

 


