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USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 31. října 2018 

1a/2018/ZM 

 

 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

1a.2018/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí jednací řád ZM. 

 

 

II. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

1a.2018/1ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje program ustavujícího 

zasedání ZM. 

 

1a.2018/2ZM-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 8 486,- Kč + 21% DHP a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

 

III. Zastupitelstvo města stanovuje: 

 

1a.2018/1ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu 

s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, počet místostarostů – dva místostarostové. Výkon funkcí místostarostů 

jako funkce neuvolněné. 

 

1a.2018/2ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu 

s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, výkon funkce starosty jako funkci uvolněnou. 

 

1a.2018/3ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou 

s účinností od 1. 11. 2018 v následujících hodnotách za výkon funkce: 

 

 neuvolněného 1. místostarosty   25 000,- Kč 

                                    neuvolněného 2. místostarosty                                             15 000,- Kč 

člena rady     3 600,- Kč 

 předsedy výboru (komise)     1 800,- Kč 

 souběh funkce předsedy výboru a předsedy komise    3 000,- Kč 

 člena zastupitelstva        900,- Kč 
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1a.2018/4ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nařízení 

vlády č. nařízení vlády č.202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou s účinností od 1. 1. 

2019 v následujících hodnotách za výkon funkce: 

 

 neuvolněného 1. místostarosty   26 750,- Kč 

                                    neuvolněného 2. místostarosty                                             16 050,- Kč 

člena rady     3 860,- Kč 

 předsedy výboru (komise)     1 930,- Kč 

 souběh funkce předsedy výboru a předsedy komise    3210,- Kč 

 člena zastupitelstva       970,- Kč 
 

 

IV. Zastupitelstvo města volí: 

 

1a.2018/1ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

starostou města  

 

pana Ing. Zdeňka Tůmu 

 

1a.2018/2ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

místostarostou města   

 

paní Ing. Hanu Horákovou 

 

1a.2018/3ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

místostarostou města   

 

pana Mgr. Michala Simandla 

 

1a.2018/4ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za člena 

rady města:   

 

pana Ing. Jana Drápelu 

 

1a.2018/5ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za člena 

rady města:   

 

pana MVDr. Pavla Vrbku 

 

1a.2018/6ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a 

§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou 

finančního výboru člena zastupitelstva města 

 

pana Pavla Storože 
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1a.2018/7ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a 

§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou 

kontrolního výboru člena zastupitelstva města 

 

pana Marka Kroutila 

 

 

V. Zastupitelstvo města určuje: 

 

1a.201/1ZM-ur) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 104 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, určuje místostarostku 

Ing. Hanu Horákovou jako osobu zastupující starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 

kdy starosta nevykonává funkci. 

 

 

VI. Zastupitelstvo města ruší: 

 

1a.2018/1ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 4 

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

Města Ledeč nad Sázavou č. 06.2018/59ZM-s) ze dne 10. 9. 2018, kterým bylo schváleno 

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 pověření starosty města 

podpisem tohoto dodatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Július Barta                      Jitka Urbanová 

     starosta města          ověřovatel usnesení a zápisu               ověřovatel usnesení a zápisu 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 31. 10. 2018 

Zapsala : Lenka Žáčková 

 

 
 


