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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 14. května 2018 

04/2018/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

04.2018/11ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

04.2018/12ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM  04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018. 

 

II. ZM schvaluje: 

 

04.2018/30ZM-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 Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, z. s., Pod Šeptouchovem 260, 584 01  Ledeč nad 

Sázavou v celkové výši 80.000,- Kč.  

 Návrh přijat 13 PRO 

 

04.2018/31ZM-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. 2287/21 – 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m
2
 a pozemku parc. č. 2287/22 – ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 29 m
2
, oba v k.ú. Ledeč nad Sázavou dle GP č. 2364-7/2018 společnosti CWS s.r.o., 

Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 48290734 za částku 14.850,- Kč + platná sazba 

DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

04.2018/32ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

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

DPH. 

 Návrh přijat 8 PRO, 5 ZDRŽEL 

 

04.2018/33ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě o 

pojištění majetku a odpovědnosti s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

04.2018/34ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele prací při „oprava chodníku 

Havlíčkova ul. Ledeč nad Sázavou“ firmu Unimont J.C.K. s.r.o., se sídlem Hradec čp. 8 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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04.2018/35ZM-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. 

806/11 – orná půda o výměře 486 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

04.2018/36ZM-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. 1 ke Smlouvě o dílo ze 

dne 23. 1. 2018 na akci „Rekonstrukce ČOV Háj – Ledeč“ se společností UNIMONT J. C. K. s.r.o., 

se sídlem Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

04.2018/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, geometrické zaměření části pozemku parc. 

č. 2595/1 – ostatní  plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a 

to části tohoto pozemku pod místní komunikací III. třídy č. 61 c. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

III. ZM stanovuje: 

 

04.2018/1ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 67 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou ve funkčním období 2018 až 2022 na 15 členů. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

IV. ZM navrhuje: 

 

04.2018/1ZM-na) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pana J. D. na funkci člena dozorčí rady této společnosti. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

V. ZM neschvaluje: 

 

04.2017/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úplatný převod pozemků parc. č.  

2662 - ost. plocha, 2632/ - ost. plocha, 2632/3 - ost. plocha, 2452 - ost. plocha a 2431/15 – ost. 

plocha vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma               Martin Píbil 

                starosta města                             ověřovatel usnesení   

 

V Ledči nad Sázavou dne 14. května 2018 

Zapsala: Lenka Žáčková 


