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USNESENÍ 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 10. září 2018 

06/2018/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí: 

06.2018/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

06.2018/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých 

usneseních rady města RM  12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018. 

 

06.2018/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o způsobu 

řešení snížení hluku v dolní dlážděné části ul. Havlíčkova v Ledči nad Sázavou (instalace zařízení 

měření rychlosti a osazení nového dopravního značení, které sníží rychlost v daném úseku 

obousměrně na 30 km za hodinu) a ukládá starostovi Města písemně vyrozumět Ing. Pavla Skálu 

MSc. 

 

II. ZM schvaluje: 

06.2018/56ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou, schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) 

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

RO_ZM06_180910 včetně tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 10 PRO, 4 ZDRŽEL 

 

06.2018/57ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou, schvaluje dle § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o., Pod Stínadly 592, Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208 na zhotovení veřejného osvětlení u 

autobusového nádraží v rámci akce „III/01830,01830a Ledeč n.S. – křižovatka s MK“ a to ve výši 

503.181,- Kč bez DPH dle položkového rozpočtu předloženého TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

 Návrh přijat 12 PRO, 2 ZDRŽEL 

 

06.2018/58ZM-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, aktualizovaný rozpočtový výhled 

města Ledče nad Sázavou na období let 2019 až 2023. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/59ZM-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. 3 ke Smlouvě o dílo ze 

dne 29. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 3. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2018 na akci 

„Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ -  

se společností TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČO: 28359216, jehož předmětem 

je snížení ceny díla o méněpráce po odečtení víceprací ve výši 52 442,- Kč + 21% DHP a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/60ZM-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 22.3.2018 na akci „III/01830,01830a Ledeč n.S. – křižovatka s MK“ se společností STRABAG a.s., 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem je snížení celkové ceny díla 
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(na základě provedených víceprací a po odečtení méněprací) na částku 6.853.347,93 Kč včetně DPH 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/61ZM-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 24.8.2017 na akci „Spolkový dům Habrek“ se společností ATOS, spol. s r.o., Husovo nám. 

139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, jehož předmětem je snížení celkové ceny díla (na 

základě provedených víceprací a po odečtení méněprací) o 416 398,- Kč bez DHP a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 ZDRŽEL 

 

06.2018/62ZM-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 „opravě chodníku 

Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou II. etapa firmu Unimont J.C.K. s.r.o. se sídlem Hradec čp. 8, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/63ZM-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. 8 k pojistné smlouvě o 

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

z důvodu koupě nemovitosti čp. 96 v Ledči nad Sázavou ul. Marie Majerové a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/64ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr realizace stavby „ZTV Plácky II. 

etapa v roce 2019. 

 Návrh přijat 15  PRO 

 

06.2018/65ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k majetku (č. smlouvy UZSVM/HHB/5251/2018-HHBM) – pozemková 

parcela č. 2662 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 63 m², v k. ú. a obci Ledeč nad 

Sázavou do vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou s  Českou republikou - Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/66ZM-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 a dohodu o umístění stavby č. IV-12-20174299/VB/001, název stavby: 

„Ledeč n/S, Lipová 272, úprava vedení knn“ (umístění, provozování, opravy, údržba, obnova, 

výměna a modernizace Zařízení distribuční soustavy – vedení knn) na pozemku parc. č. 2306 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 ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, 

Horka-Domky, IČO: 43371833 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 
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06.2018/67ZM-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 zřízení věcného 

břemene - služebnosti č. IV-12-2016206/VB/1, název stavby: „Habrek, úprava kabelového vedení 

nn“ (umístění, provozování, opravy a údržba zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového 

vedení nn, provádění jeho obnovy, výměny a modernizace) na pozemku parc. č. 54/41 – orná půda v 

k. ú. Habrek, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 

IČO: 24729035, zastoupenou společností Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o., Petra Bezruče 1110, 

584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27493989 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/68ZM-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 zřízení věcného 

břemene - služebnosti č. IV-12-2015997/VB/1, název stavby: „Habrek, Spolkový dům, kabelové 

vedení nn“ (umístění,  provozování, opravy a údržba zařízení distribuční soustavy - podzemního 

kabelového vedení nn a přípojkové skříně SS200, provádění jeho obnovy, výměny a modernizace) na 

pozemku parc. č. 66/4 a na pozemku parc. č. 54/49 oba v k. ú. Habrek, se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035, zastoupenou 

společností Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o., Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 27493989 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/69ZM-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 zřízení služebnosti - 

vybudování a provozování optické telekomunikační přípojky pro Hasičský záchranný sbor v Ledči 

nad Sázavou (vedení, umístění, provozování, údržba, opravy a modernizace inženýrské sítě a s tím 

související právo vstupu a vjezdu) na služebných pozemcích se společností První telefonní 

společnost, s. r.o., se sídlem v Jihlavě, U Studně 291/7, 586 01 Jihlava, zastoupená jednatelem 

Lubošem Vítkem, IČ: 18198872 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/70ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 2818 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 650 m
2 

– stávající oplocená část 

pozemku v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

06.2018/71ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku 

parc. č. 944/7 – trvalý travní porost o výměře 169 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou dle GP č. 

2381 – 39/2018. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

06.2018/72ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s prodejem části pozemku 

parc. č. 2236/1 o výměře cca 50 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (celková výměra 4 539 m²) 

s tím, že po vypracování příslušného geometrického plánu bude ZM předloženo ke schválení 

zveřejnění záměru prodeje této jednoznačně vymezené části pozemku. 

 Návrh přijat 14 PRO, 1 ZDRŽEL 
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06.2018/73ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o zřízení společné 

jednotky požární ochrany č. ¨171/2018 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Obcí Ostrov a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

III. ZM jmenuje: 

06.2018/2ZM-jm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 84 zákona č. 

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

Města Ledeč nad Sázavou pana Pavla Pokorného, nar. 20. 9. 1980. 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

IV. ZM ukládá: 

06.2018/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI vypsání veřejné zakázky na 

dodavatele stavebních prací na dílo „ZTV Plácky II. etapa“, v termínu nejdéle do 31.10.2018.  

 Návrh přijat 15 PRO 

 

V. ZM vydává: 

06.2018/1ZM-vy) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města 

Ledče nad Sázavou č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se 

vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj na 

veřejném prostranství 

 Návrh přijat 15 PRO 

 

VI. ZM neschvaluje: 

06.2018/4ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 odst. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úplatné vypořádání podílového 

spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 336/2 – trvalý travní porost v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a 

objednání příslušného znaleckého posudku. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

VII. ZM nepřijatá usnesení: 
06.2018/1ZM - Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 

906/2 o výměře cca 210 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (celková výměra 13 769 m²) s tím, že 

po vypracování příslušného geometrického plánu bude ZM předloženo ke schválení zveřejnění 

záměru prodeje části uvedeného pozemku na základě vypracovaného GP. 

 Návrh usnesení nebyl přijat 6 PRO, 1 PROTI, 8 ZDRŽEL 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       RNDr. Yvetta Bartáková 

                starosta města                             ověřovatel usnesení   

 

V Ledči nad Sázavou dne 10. září 2018 

Zapsala: Lenka Žáčková
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Město Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí  7

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 00267759

DIČ: CZ00267759

číslo 

řádku

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 2018

RO_ZM03_180319 RO_ZM05_180625 RO_ ZM06_180910 Upravený 

rozpočet 2018

1 celkový zůstatek účtů Města Ledeč nad 

Sázavou k 1.1.2018

38 269 341,61 19.03.2018 

Rozpočtová opatření 

č.ZM03_RO01  

25.06.2018 

Rozpočtová opatření 

č.ZM05_RO02  

10.09.2018 

Rozpočtová opatření 

č.ZM06_RO03  

závazné ukazatele

Rozpis předpokládaných příjmů

2 daňové příjmy 70 361 758,83 426 100,00 3 235 870,00 74 023 728,83

3 nedaňové příjmy 13 716 700,00 739 800,00 216 000,00 14 672 500,00

4 kapitálové příjmy 0,00 1 690 900,00 402 000,00 2 092 900,00

5 dotace 5 687 000,00 2 562 000,00 972 717,40 339 288,00 9 561 005,40

6 Příjmy celkem 89 765 458,83 2 562 000,00 3 829 517,40 4 193 158,00 100 350 134,23

6a zapojení zůstatku ZBÚ z 

31.12.2017 k 1.1.2018

31 549 117,17

6a zapojení zůstatku ZBÚ z 

31.12.2017 k 25.6.2018

2 842 474,00

6b Příjmy celkem 134 741 725,40

Rozpis předpokládaných výdajů

7 běžné výdaje_provoz 69 092 830,00 2 188 200,00 365 416,40 4 087 477,00 75 733 923,40

8 kapitálové výdaje_investice (nové) 13 378 166,00 325 000,00 3 087 000,00 30 681,00 16 820 847,00

9 investice přecházející na rok 2018 z roku 2017 26 217 500,00 3 110 000,00 75 000,00 29 402 500,00

10 příspěvky na činnost MŠ 1 500 000,00 1 500 000,00

11 příspěvky na činnost ZŠ 4 511 000,00 4 511 000,00

12 příspěvky na činnost ZUŠ 90 000,00 20 000,00 44 555,00 154 555,00

13 příspěvky na činnost SVČ 410 000,00 28 800,00 65 020,00 503 820,00

14 Příplatek Hrad 2 600 000,00 2 600 000,00

15 příspěvky na činnost Prof. hasiči 300 000,00 300 000,00

16 dotace, příspěvky spolkům,organizacím 3 215 080,00 3 215 080,00

17 Výdaje celkem 121 314 576,00 2 562 000,00 6 671 991,40 4 193 158,00 134 741 725,40

17a Celkem splátky úvěrů 0,00

17b Výdaje celkem 134 741 725,40

Rekapitulace

18 celkem příjmy ř.6 -  celkem výdaje ř. 17 -31 549 117,17 0,00 -2 842 474,00 -34 391 591,17

19 použití zůstatku účtů ze ř. 1 31 549 117,17 0,00 2 842 474,00 34 391 591,17

20 vyrovnanost rozpočtu ř.18-ř.19 0,00 0,00

Zpracovala: Jaroslava Fialová


