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PŘÍLOHA

HODNOCENÍ MINULÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ I JMÉNA TĚCH, KTEŘÍ
SE UCHÁZEJÍ O VAŠI PŘÍZEŇ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2018

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou

Starosta města Ledeč nad Sázavou pan Ing. Zdeněk Tůma podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  oznamuje:

Volby do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou se uskuteční 1. 

v pátek 5. října 2018, od 14.00 do 22.00 h. a v sobotu 6. října 2018, od 8.00 do 14.00 h.

Místem konání voleb do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 2. 
ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

-   Barborka -   Jaroslava Haška -   Mlýnská -   Podolí
-   Hrnčíře -   Jiřího Wolkera -   Mostecká -   Pod Šeptouchovem
-   Husovo náměstí -   Julia Fučíka -   Petra Bezruče -   Tyršovo nábřeží 

ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v Zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč 
nad Sázavou pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

-   Družstevní -   Jaroslava Foglara -   Na Potoce -   Spojovací -   Želivská
-   Háj -   Koželská -   Na Skalce -   Údolní 
-   Havlíčkova -   Krátká -   Nad Internátem -   Velká Stráň 
-   Hůrka -   Melechovská -   Pod Skalkou -   Zahrádecká 
-   Hutní -   Na Pláckách -   Pod Hájem -   Z. M. Kuděje

ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:  

-   28. října -   Jabloňová -   Mizerov -   Partyzánská -   Slunečná
-   Čechova -   Ke Křížům -   Nádražní -   Pivovarská -   U Hradce
-   Hálkova -   Komenského -   náměstí Svobody -   Poděbradova -   Zahradní 
-   Heroldovo nábř. -   Letní -   Nad Lesem -   Poštovní -   Zoufalka I
-   Hlaváčova -   Lipová -   Nad Strání -   Růžová -   Zoufalka II 
-   Hradní -   Lovčen -   Na Žižkově -   Sázavská -   Zoufalka III  

ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 

-   5. května -   Habrecká -  Na Rámech -  Zdeňka Fibicha
-   Aloise Jiráska -   Ke Stínadlům -  Na Sibiři  
-   Boženy Němcové -   Marie Majerové (do čp. 670) -  Pod Stínadly 

ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 

-   Marie Majerové (od čp. 681) -   Stínadla

ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost v budově společnosti Tost.cz, s.r.o,  Habrek čp. 8, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obcích:

-   Habrek -   Obrvaň -   Souboř  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 3. 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince, platným průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.4.  Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.5. 

V Ledči nad Sázavou dne 27. srpna 2018                                                      Ing. Zdeněk Tůma, starosta města Ledeč nad Sázavou
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Blíží se konec volebního období, kdy vedení 
města tvořili především lidé, kteří z převážné vět-
šiny nebyli a nejsou spjati s žádnou politickou stra-
nou (výjimkou byl pouze ing. Drápela, který repre-
zentoval Stranu zelených). I proto celá řada z vás 
očekávala, jak si tito lidé povedou v systému, kte-
rý ovládají politické strany a kde často rozhodnutí 
nevycházejí ze zdravého (lépe řečeno normálního) 
rozumu, ale jsou výsledkem politických dohod.

Abyste měli možnost porovnat, co se v uply-
nulých čtyřech letech povedlo/nepovedlo z pohle-
du nás, vašich zástupců, zrealizovat a následně to 
porovnat s vašimi představami, předkládáme vám 
alespoň částečný souhrn jednotlivých stěžejních 
investičních akcí, které byly realizovány v uplynu-
lých čtyřech letech.

Po převzetí vedení města v listopadu 2014 jsme 
připravili rozpočet města, kde jsme si společ-
ně s předchozím vedením vytyčili jednotlivé in-
vestiční priority na rok 2015. Protože v této době
(r. 2014) naše znalosti o rozpočtu, jeho vývoji na
r. 2015 byli velmi „mlhavé“, byli jsme při jeho se-
stavování velmi konzervativní a tzv. „při zdi“. Prv-
ním výsledkem této činnosti pak byly investice
v celkové výši cca 25 mil. Kč. Dovolíme si zde 
zrekapitulovat pouze ty hlavní včetně cen, za které 
byly zrealizovány:

Zateplení ZŠ Nádražní 17,5 mil. Kč, oprava ko-
munikace Nádražní (u ZS) 2 mil. Kč, oprava chod-
níku Havlíčkova ul. 1,7 mil. Kč, investice do vzdu-
chotechniky školní jídelny 2 mil. Kč, rekonstrukce 
tribuny letního stadionu 1,6 mil. Kč. Dále se po-
tom jednalo o investování do oprav majetku města 
v celkové výši 9,2 mil. Kč. Zde je možno jmenovat 
celou řadu chodníků a ulic (chodníky Hlaváčova, 
ul. M. Majerové, Na Rámech atd.). Starost o svůj 
majetek vyplývá ze zákona o obcích a je celou řa-
dou z vás považována za běžnou „servisní čin-
nost,“ o které bychom ani neměli dlouze mluvit. 
Druhým výsledkem hospodaření a tedy realizace 
konzervativního rozpočtu byl v závěru roku přeby-
tek na účtu města v celkové výši cca 24 mil. Kč.

Za období r. 2015 jsme ve vedení města získa-
li určitý přehled o fi nancování a hlavně vývoji fi -
nančních „zdrojů“ (státního rozpočtu) na r. 2016 
a tak jsme mohli připravit vcelku reálný vyrovna-
ný rozpočet, kde z hlediska priorit byly zařazeny 
investiční akce, které byly výsledkem shody zastu-
pitelů města.

Díky výše uvedenému se mohly v r. 2016 usku-
tečnit nejen fi nančně náročné opravy komunikací, 
z nichž nejvýznamnější byla rekonstrukce ulice Ke 

SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ
Stínadlům v celkové hodnotě 6,3 mil. Kč a dále 
pak rekonstrukce komunikace Hradní včetně vybu-
dování parkoviště u hradu - 2,9 mil. Kč. Dostalo 
se i na realizaci menších akcí, které čekaly na svo-
je uskutečnění řadu předchozích let (rekonstrukce 
dětských hřišť, výměna oken a oprava WC na poli-
klinice, pořízení klimatizace nejen na MÚ, ale i do 
smuteční obřadní síně atd.). Velmi významnou akcí 
bylo i dovybavení školní kuchyně ZŠ mycí linkou 
v hodnotě 2,3 mil. Kč. Opět samozřejmostí byly
i běžné opravy komunikací a chodníků, z nichž si 
dovolíme uvést pouze ty nejvýznamnější – komu-
nikace Hutní, otočky Zoufalka, chodník před ZŠ 
atd. Zkrátka do investičních akcí v r. 2016 vložilo 
město cca 18,5 mil Kč a další fi nanční prostředky 
plynuly do běžné údržby majetku.

Protože r. 2016 byl z pohledu vedení města 
úspěšný jak po stránce fi nanční (daňové příjmy 
města oproti r. 2015 byly vyšší o cca 9,5 %), tak 
i po stránce investic a oprav majetku a rovněž tak 
výhled hospodaření státu, na kterém jsou příjmy 
města především závislé, byl optimistický, mohl 
být rozpočet města na r. 2017 opět postaven na vý-
razných investicích do svého majetku.

Největší investicí v tomto roce, bohužel mimo 
náš plán, byla výměna střechy zimního stadionu
v celkové výši 6,4 mil. Kč. Dále je třeba zmínit
II. etapu rekonstrukce komunikace Ke Stínadlům za 
5,7 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že rolba na zimním 
stadionu byla už více mimo provoz, než aby upra-
vovala ledovou plochu, pořídilo město prostřednic-
tvím TS moderní elektrickou rolbu za 3 mil. Kč. 
I v roce 2017 byly prováděny opravy dalšího ma-
jetku města ve výši 6 mil. Kč. Tak jako v přede-
šlém roce 2016, byl i v tomto roce poskytnut pří-
spěvek společnosti Hrad s.r.o. ve výši 2,6 mil. Kč 
na opravy této naší dominanty. Sečteno a podtrže-
no – v roce 2017 činily celkové náklady na investi-
ce a opravy v rámci našeho města cca 27 mil. Kč

V posledním roce, tedy 2018, pak město dokon-
čuje rekonstrukci zázemí letního stadionu za 13,8 
mil. Kč, probíhá rekonstrukce křižovatky u auto-
busového nádraží (společná investice s KSÚSV
a VaKem HB), kdy podíl města činí cca 8 mil. Kč. 
Dokončen by měl být i spolkový dům v Habreku za 
cca 8 mil. Kč a těsně před dokončením je i zateple-
ní budovy v Barborce (užívá ji Dům dětí a mládeže 
společně s Policií ČR), kde současně došlo i k vý-
měně oken za 5,8 mil. Kč. Záleží nám na spokoje-
nosti a klidu občanů na novém sídlišti a tak neby-
lo dlouze o čem přemýšlet a město odkoupilo zpět 
budovu bývalé mazutové kotelny na Stínadlech. 
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Takto je možno pokračovat i co se týče běžných 
oprav a údržby jako jsou městské byty (na polikli-
nice, v Barborce, ul. Mlýnská, jejichž vybudování 
či případné rekonstrukce si vyžádalo uzavření bu-
dovy v Čechově ulic č.p. 77 z hygienických důvo-
dů - cena cca 0,5 mil. Kč), modernizace veřejného 
osvětlení na Zoufalce, na Heroldově nábřeží, Horní 
Ledči a v ulici Poděbradova. Zde je nutno uvést, že 
kromě vlastního rozpočtu získalo město prostřed-
nictvím Technických služeb s.r.o. na realizaci této 
akce rovněž fi nanční prostředky v rámci dotačního 
programu EFEKT a to 0,65 mil. Kč. Celkem získa-
lo město Ledeč v tomto čtyřletém období z nejrůz-
nějších dotačních titulů fi nanční prostředky v cel-
kové výši 22,3 mil. Kč (bez r. 2018). 

Určitě to ale nebyly jen opravy a investice, čím 
se město zabývalo během uplynulých čtyř let. 
Hned po svém nástupu jsme byli nuceni se vypo-
řádat s vrácením dotace na cyklostezku (4,4. mil. 
Kč). Přesto za velmi pozitivní pro nás všechny je, 
že i přes všechny výše uvedené výdaje se během 
volebního období podařilo uhradit veškeré úvěry, 
kterými bylo město zatíženo (2 mil. Kč za zateple-
ní MŠ, 4,9 mil Kč za výstavbu zimního stadionu). 
V současné době je tak naše město bez jakékoliv 
dluhové zátěže, což do budoucna umožňuje uvažo-
vat o realizaci např. zamýšlené výstavby bazénu. 

Z rozpočtového výhledu, který je město povin-
no ze zákona pořizovat, vyplývá, že se Ledeč n. S. 
nachází ve velmi dobré fi nanční kondici, o čemž 
svědčí i to, že od r. 2014 město vynaložilo do svého 
majetku více než 120 mil. Kč, přičemž na pouhou 
reprodukci by stačilo cca 33 mil. Kč. Tolik citace 
pana ing. Luďka Tesaře k vypracovanému a před-
loženému Střednědobému výhledu rozpočtu měs-
ta Ledče n. S. s analýzou fi nancí a ratingem – Ci-
tifi nance 2018.

Neměli bychom zapomínat ani na vzdělává-
ní, sport a kulturu. Výrazně se zvýšil počet kultur-
ních akcí (divadelní představení, koncerty, Měst-
ské slavnosti atd.). Tyto akce město dotovalo cca 
450 tis. Kč/rok. Rovněž přispěli i sponzoři jako 
je GALATEK a.s., Kovofi niš s.r.o., SUDEX s.r.o.
a v roce 2018 i Lesní společnost a.s., čímž jim ještě 
jednou jménem města děkujeme. Za jejich zdárné 
uskutečnění patří nepochybně poděkování i panu 
Ing. Drápelovi. Město nezapomnělo ani na míst-
ní spolky a organizace, kterým od roku 2015 do 
srpna 2018 poskytlo příspěvky v celkové výši cca 
7,9 mil. Kč. Domníváme se, že kladně bylo i ze 
strany pedagogů škol a vzdělávacích institucí na-
šeho města přijato během uplynulých čtyř let ofi -
ciální oceňování nejlepších žáků a studentů, kte-
ří svými výsledky v různých oborech a aktivitách 
výrazně přispěli ke zviditelnění našeho města a to

i za hranicemi ČR. Vážíme si dobře vykonané prá-
ce jak z řad studentů, tak i jejich pedagogů a rodi-
čů, bez jejichž vedení a podpory by to nebylo mož-
né. Věříme, že v této nově založené tradici bude 
město pokračovat i v dalších letech. A i když je to 
jen malá třešnička na dortu, vánočně osvětlená Le-
deč je opravdu krásná. Nezapomněli jsme ani na 
opravu kapliček a malé, vánočně osvětlené stro-
mečky pro Habrek, Obrvaň a Souboř.

Z pohledu vlastní činnosti zastupitelstva měs-
ta a městského úřadu je možno považovat za krok 
vpřed i zveřejňování všech podkladů pro jednání 
zastupitelů na městských stránkách a rovněž tak
i přímé přenosy z jednání zastupitelstva. Určitě to 
vše přispělo k další otevřenosti „radnice“ obča-
nům. 

A co se během čtyř let nepovedlo? Určitě toho 
je také mnoho a nejen z pohledu občanů, které trá-
pí rozbité chodníky, silnice, nedostatek parkova-
cích míst především na sídlištích, nepořádek ko-
lem sběrných nádob, staré sedačky na poliklinice, 
počmáraná vlaková zastávka, zarostlý jez řeky Sá-
zavy u Koželužny, z pohledu hokejistů nepostaču-
jící prostory šaten a vybavení na zimním stadionu 
atd. Bohužel ne vždy je to jen o penězích. Ne vše 
je v majetku města a tak se těžko sjednává nápra-
va, i přestože je ve městě na čtyřech místech nově 
nainstalován kamerový systém. Město na opra-
vy a údržbu zapojuje vlastní společnost (Technic-
ké služby Ledeč nad Sázavou s.r.o.) a využívá po-
skytnutí pracovníků z Úřadu práce. Ani zde někdy 
není kvalita odvedené práce, cena a termín ukon-
čení prací vždy v pořádku. Připravovala se změna 
v reorganizaci TS, která nebyla pro všechny zastu-
pitele jednohlasně akceptovatelná a tudíž dotažená 
do konce. Snad se to povede v dalších letech. Jsme 
si tedy velmi dobře vědomi neúspěchů a oblastí, 
kde se nepodařilo splnit a dokončit naše představy 
a plány. Často byla pro nás nepřekonatelnou pře-
kážkou platná legislativa, která je mnohdy vleklá, 
ale se kterou se potýká i řada z vás v běžném den-
ním životě. 

Určitě největším neúspěchem byl odchod obce 
Vrbka od našeho města, jemuž se ani přes řadu na-
bízených vstřícných kroků nepodařilo na konci 
roku 2015 zabránit. 

Blíží se říjen 2018 a hned zkraje nové komu-
nální volby. Je jen na vás, občanech našeho města
a přilehlých obcí, koho si do vedení města zvolíte, 
komu dáte důvěru a o kom si myslíte, že bude řád-
ně hospodařit se svěřeným majetkem. 

   
Vedení města
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Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová

Ing. Ladislav Ivan
Ladislav Nečil
Milan Zahálka

Mgr. Stanislava Vorlíčková
Mgr. Miroslav Sklenář

Věra Vošická
Vladimír Caha

Petr Králík
Renáta Nečilová Ficková

Pavel Vošický
Bohuslav Krajíček
Josef Bělohradský
Jaroslav Poborský

Jan Hoskovec
Hana Bočková

KANDIDÁTNÍ LISTINY ZBÝVAJÍCÍCH STRAN A HNUTÍ,
KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ SVÉ KANDIDÁTY PRO

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 V LEDČI NAD SÁZAVOU
(nereagovaly na nabídku redakce k prezentaci – viz LZ 7, 8)

Vážení a milí Ledečáci,
utekly čtyři roky od posledních komunálních voleb, jejichž výsledky a následná jednání dopadly tak nějak div-

ně a nebylo vůbec jednoduché sestavit standardní obsazení radnice. Chtěl jsem pomoct svému kamarádovi Zdeňkovi 
Tůmovi realizovat jeho představy o vedení města a kývl na variantu dvou neuvolněných místostarostů. Byl to pokus 
odvážný a podle mě funkční, i když přiznávám, že největší břemeno zůstávalo na ramenou samotného starosty, který 
většinou zůstával osamocený v boji s úředníky nebo každodenními problémy a za to mu patří můj dík a obdiv.

Ledeč jsme přebírali rozhádanou, plnou trestních oznámení i překvapujících kostlivců a místo abychom na to moh-
li v klidu „vlítnout“, museli jsme řešit kauzy jako cyklostezka, Vrbka (osada), pozemky v průmyslové zóně a Sluneční 
zátoce, Rašovec a jiné. Čelili jsme spoustě trestních oznámení, výhrůžek, šetření a většinou i nepravdivých právních 
výkladů. I přes tyto klacky pod nohama se určitě nemusíme stydět za stav, v jakém město předáváme před volbami. 
Nemusím nic vyjmenovávat, každý kdo má oči a chce, vidí změny, které se povedly. 

Samozřejmě jsem zažil i spoustu rozčarování a zklamání, hlavně když jsem narážel na věčné zaklínadlo typu „to 
nejde, to bude problém...“. Uvědomil jsem si, jak jsou pro dobře fungující město důležití ochotní a zapálení úřední-
ci, kteří svoji nelehkou práci vydrží dělat s nadšením a snahou pomoci. Zároveň jsem si uvědomil, jak je těžké změnit 
myšlení těch druhých zaměstnanců radnice a jak je téměř nemožné to personálně změnit. 

Uplynulé čtyři roky byly pro mě ty nejnáročnější a nejrychlejší v životě. Skloubit zaměstnání, místostarostování, 
rodinu a koníčky bylo opravdu náročné, a proto již neplánuji usilovat o další funkce. Do blížících se voleb se chystám 
opět kandidovat a dostanu-li vaši důvěru, budu pracovat už jen jako řadový zastupitel, který se bude věnovat svým ob-
líbencům - kultuře a sportu. Musím vrátit svůj čas všem, kterým ho dlužím, a taky zhubnout těch 10 kilo, které jsem 
po dobu místostarostování nabral. 

Děkuji kolegům - Zdeňkovi Tůmovi a Hance Horákové i většině zaměstnanců MěÚ za pohodovou spolupráci, vám 
všem za podporu, pochopení a omlouvám se těm, které jsem nepotěšil nebo dokonce zklamal.        

Honza Drápela

KÝVL JSEM NA VARIANTU DVOU MÍSTOSTAROSTŮ
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