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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 19. února 2018 

02/2018/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

02.2018/4ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

02.2018/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM  01/2018 a 02/2018. 

 

02.2018/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o stavu 

loděnice v Ledči nad Sázavou. 

 

02.2018/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vyhodnocení ankety 

„Výstavba krytého bazénu v Ledči nad Sázavou“. 

 

II. ZM schvaluje: 

02.2018/11ZM-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 2018 organizacím a spolkům v celkové výši 1.131.000,- Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 10 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

02.2018/12ZM-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 – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-

2000355/VB/1, název stavby: Ledeč n/S, ZTV Na Pláckách, přeložka vdvn (zřízení umístění a 

provozování zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení VN 22 kV a 2 betonové sloupy) na 

pozemku parc. č. 913/13 a na pozemku parc. č. 2245/2 oba v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035, 

zastoupenou společností Osvětlení a energetické systémy, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 

4, IČO: 25088092 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

02.2018/13ZM-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 budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2715 a 2716 oba v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou 

(přeložka plynárenského zařízení, Ledeč nad Sázavou, Plynovodní přípojka, číslo stavbu 

8800088797) se společností GasNet, s. r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše, 

zastoupenou společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

02.2018/14ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 1631/32 – 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou společnosti KAR reality, s.r.o., 

se sídlem Vítkovická 3257/7, 70200 Ostrava, IČO: 286 53 963 za částku 150,-Kč/m
2 

+ platná sazba 

DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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02.2018/15ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složení výjezdové jednotky SDH Ledeč nad 

Sázavou na rok 2018 dle žádosti SDH Ledeč nad Sázavou ze dne 24. 1. 2018.  

 Návrh přijat 12 PRO 

 

III. ZM souhlasí: 

 

02.2018/1ZM-sou) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí s rozšířením denní kapacity 

cílové skupiny Centra denních služeb Barborka zřizované společnosti Háta,o.p.s. a přispívá a bude 

přispívat na tuto sociální službu z rozpočtu města. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

02.2018/2ZM-sou) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí se zřízením sociální služby 

Sociálně terapeutická dílna, kterou na základě schválení zařazení do sítě Kraje Vysočina zřídí Háta, 

o.p.s. Město Ledeč nad Sázavou bude přispívat dle zásad města na tuto sociální službu ze svého 

rozpočtu. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

IV. ZM jmenuje: 

 

02.2018/1ZM-jm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 84 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na funkci velitele výjezdové jednotky SDH 

Ledeč nad Sázavou na rok 2018 pana P. P.  

 Návrh přijat 12 PRO 

 

V. ZM neschvaluje: 

 

02.2018/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku parc. č. 1448/7 – 

orná půda o výměře 12494 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pozemku parc. č. 438/3 – lesní pozemek o 

výměře 5579 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

02.2018/2ZM-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 pozemku 

parc. č. 226/2 – trvalý travní porost o výměře 1073 m
2
 a pozemku parc. č. 226/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 1304 m
2
,
 
oba v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma            Stanislav Čuban 

                starosta města                             ověřovatel usnesení   

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 19. února 2018 

Zapsala: Lenka Žáčková
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