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USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 19. prosince 2018 

  3a/2018/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

3a.2018/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

3a.2018/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města RM  16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 1a/2018. 

 

II. ZM schvaluje: 

 

3a.2018/7ZM-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_ZM3a_181219 včetně tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

3a.2018/8ZM-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, hospodaření města 

od 1.1.2019 na základě rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad 

Sázavou na rok 2019. ZM zároveň schvaluje na základě § 13 odst. 2, písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tato pravidla pro hospodaření 

města od 1.1.2019 do doby schválení rozpočtu na rok 2019: 

 Nebudou poskytovány finanční příspěvky na základě rozhodnutí ZM. 

 Nebudou zahajovány nové investiční akce.  

 Realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce.  

 Realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu Města Ledeč 

nad Sázavou a všech jeho zřízených organizací. 

 Realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném 

rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, nebezpečí 

poškození zdraví). 

 Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy 

a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

3a.2018/9ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou, se sídlem městského úřadu na 

adrese Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, PSČ 584 01, identifikační číslo 002 67 759, 

jako jediného společníka obchodní společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. se sídlem Pod 

Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25281208, schválilo tato rozhodnutí: 

1. Schvalují se tyto změny zakladatelské listiny společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.: 

Zakladatelská listina 

o založení společnosti s ručením omezeným TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.   

Článek I. Právní poměry 

 1. Společnost vznikla dne 1. ledna 1998.  



3a/2018/ZM  2/7 

 

 2. Společnost je podřízena zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku. 

Článek II. Obchodní firma 

 Obchodní firma společnosti zní: TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

Článek III. Sídlo 

 Název obce, v níž je umístěno sídlo společnosti, zní: Ledeč nad Sázavou. 

Článek IV. Trvání společnosti 

 Společnost je založena na dobu neurčitou. 

Článek V. Předmět podnikání (činnosti) 

 1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: 

 a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  

 c) silniční motorová doprava  

 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,    

 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,   

 d) malířství, lakýrnictví a natěračství,  

 e) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,  

 f) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,  

 g) správa vlastního jmění.  

2. V rámci provozování předmětu podnikání "výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" je jednatel oprávněn určit rozsah živnosti 

volné výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 

k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek VI. Základní kapitál 

1. Základní kapitál společnosti je 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých.  

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou 

spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit více podílů. Podíl 

nemůže být představován kmenovým listem.  

3. Na základním kapitále společnosti se společník účastní svým vkladem takto:  

 město Ledeč nad Sázavou, se sídlem městského úřadu na adrese Ledeč nad Sázavou, 

Husovo náměstí 7, PSČ 584 01, identifikační číslo 00267759, vkladem 100.000,-- Kč, 

slovy jedno sto tisíc korun českých, čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy 

jedno sto procent), tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 1.   

4. Podíl společníka lze rozdělit v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem či v 

případě, pokud společník projeví vůli mít jiný počet podílů než dosud. V případě, že 

společník, jenž vlastní podíl ve společnosti, nabyde na základě smlouvy o převodu podílu 

další podíl ve společnosti, tyto podíly se spojí, pokud nabyvatel neprojeví ve smlouvě o 

převodu podílu vůli tyto podíly nespojit. 

5. Pokud valná hromada či jediný společník při výkonu její působnosti rozhodne o 
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zvýšení základního kapitálu společnosti, musí být nový vklad (či částka určená ke 

zvýšení dosavadního vkladu) splacen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne převzetí 

vkladové povinnosti k novému vkladu (či ke zvýšení dosavadního vkladu), některým ze 

způsobů upravených zákonem, o kterém tak rozhodne valná hromada či jediný společník 

při výkonu její působnosti, za podmínek stanovených zákonem.  

Článek VII. Orgány společnosti 

 A) Valná hromada, popř. jediný společník při výkonu její působnosti 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného 

společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odstavci 4 tohoto 

článku. 

 2. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům tak, že písemná pozvánka na 

valnou hromadu bude osobně předána do rukou společníka nebo odeslána na adresu 

společníka (která může být i e-mailová) uvedenou v seznamu společníků nejpozději v 

patnáctý (15) den přede dnem konání valné hromady.  

 3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 

nadpoloviční většinu všech hlasů.  

 4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato 

zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné 

hromady náleží dále též: 

 (a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě 

jiných právních skutečností; 

(b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a 

poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; 

(c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;  

(d) rozhodování o vrácení příplatku společníkům společnosti, 

 (e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení 

se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, 

 (f) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti 

společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními 

předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li 

to v zájmu společnosti. 

 5. K přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí alespoň nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných společníků, pokud zákon nebo tato zakladatelská listina nevyžadují vyšší 

počet hlasů. 

 6. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do 

působnosti jiných orgánů společnosti. 

 7. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

jednatelé osobně doručí či zašlou společníkům či jedinému společníkovi alespoň třicet 

(30) dnů přede dnem konání valné hromady a není tedy třeba zveřejňovat je na 

internetových stránkách společnosti 

 8. Rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valné hromady doručí společník 

buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo datové schránky 

společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s 

dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být 

návrh konkrétního rozhodnutí předložen.  
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 B) Jednatel 

 1. Společnost má jednoho jednatele.  

 2. Společnost zastupuje jednatel samostatně. Jednatel se podepisuje za společnost, tak, 

že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel je oprávněn 

udělovat za společnost i zmocnění.  

 3. Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady či valná hromada mohou 

rovněž zvolit náhradníka jednatele, který nastoupí na uvolněné místo jednatele podle 

stanoveného pořadí. 

 C) Prokura 
 1. Udělením prokury může být zmocněn prokurista společnosti k právním jednáním, ke 

kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro 

která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc.   

 2. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn pouze je-li to výslovně 

uvedeno.  

 3. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis a údaj označující 

prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních 

závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod. 

 4. K udělení prokury je třeba schválení valné hromady, popř. jediného společníka při 

výkonu její působnosti, dle ustanovení § 190 odstavec 2 písmeno e) zákona o obchodních 

korporacích. 

Článek VIII. Převod podílu 

 1. Společník je oprávněn svůj podíl nebo jeho část převést na jiného společníka nebo na 

jinou osobu.  

 2. K převodu podílu na jiného společníka se souhlas valné hromady nevyžaduje.  

 3. K převodu podílu na jinou osobu se souhlas valné hromady vyžaduje.  

 4. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný 

bez jakéhokoliv omezení či jakéhokoliv souhlasu jediného společníka při výkonu 

působnosti valné hromady.  

 

Článek IX. Závěrečná ustanovení 

 V případě, že některé ustanovení této zakladatelské listiny se - ať už vzhledem k platným 

právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo 

sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení 

zakladatelské listiny touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení 

nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou 

povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelské listiny nebo - není-li 

takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku 

obvyklý. 

 O tom byla tato listina sepsána, účastníky přečtena a jimi v plném rozsahu schválena. 

2. Pověřuje se a zmocňuje starosta města Ing. Zdeněk Tůma, aby veškerá uvedená 

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady učinil za město 

Ledeč nad Sázavou do notářského zápisu JUDr. Ladislava Vondráka, notáře 

v Havlíčkově Brodě. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 



3a/2018/ZM  5/7 

 

 

3a.2018/10ZM-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. 2 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 

91.897,54 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  

Návrh přijat 11 PRO 

 

3a.2018/11ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny VN pro zimní stadion s firmou innogy Energie s.r.o. 

se sídlem Praha 10, ul. Limuzská čp. 3135/12 a pověřuje starostu města podpisem. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

3a.2018/12ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny NN pro Město Ledeč nad Sázavou s firmou  innogy 

Energie s.r.o. se sídlem Praha 10, ul. Limuzská čp. 3135/12 a pověřuje starostu města 

podpisem. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

3a.2018/13ZM-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. 

944/7 – trvalý travní porost o výměře 169 m² v k.ú. Ledeč nad Sázavou dle GP č. 2381 – 

39/2018 paní J. D., 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku 16.900,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

3a.2018/14ZM-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. j. UZSVM/HHB/6587/2018-HHBM) – 

pozemek parc. č. 2520/3 – ostatních plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m² v k. ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou (hodnota v účetní evidenci 924 Kč) 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 11 PRO 

 

3a.2018/15ZM-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-12-2015903/VB1, název stavby: „Ledeč n/S, f. 

INTEX, úprava kabel. vedení vn“ (umístění, provozování, opravy, údržba, obnova, výměna a 

modernizace Zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení vn – 36 bm) na pozemcích parc. 

č. 887/65, 887/66, 887/101, 888/1, 888/5, 889/1 a 889/14 vše 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 ENERGOLAND, spol. s r. o., Pardubická 18, 530 

02 Srnojedy, IČO: 24729035 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO 
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III. ZM vydává: 
 

3a.2018/2ZM-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 Ledeč nad Sázavou č.4/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 Návrh přijat 11 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                 Marek Kroutil                    

    starosta města                                     ověřovatel usnesení 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 19. 11. 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 RO_ ZM07_181001 RO_ ZM02a_181119 RO_ ZM03a_181219 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  

1.10.2018 Rozpočtová 

opatření 

č.ZM07_RO04  

19.11.2018 Rozpočtová 

opatření 

č.ZM02a_RO05  

19.12.2018 

Rozpočtová opatření 

č.ZM05a_RO06  

závazné ukazatele

Rozpis předpokládaných příjmů

2 daňové příjmy 70 361 758,83 426 100,00 3 235 870,00 81 500,00 7 721 000,00 81 826 228,83

3 nedaňové příjmy 13 716 700,00 739 800,00 216 000,00 1 703 100,00 562 000,00 314 500,00 17 252 100,00

4 kapitálové příjmy 0,00 1 690 900,00 402 000,00 33 000,00 2 125 900,00

5 dotace 5 687 000,00 2 562 000,00 972 717,40 339 288,00 432 613,00 1 098 977,29 5 279 008,91 16 371 604,60

6 Příjmy celkem 89 765 458,83 2 562 000,00 3 829 517,40 4 193 158,00 2 217 213,00 1 660 977,29 13 347 508,91 117 575 833,43

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 151 967 424,60

Rozpis předpokládaných výdajů

7 běžné výdaje_provoz 69 092 830,00 2 188 200,00 365 416,40 4 087 477,00 149 713,00 1 281 977,29 13 347 508,91 77 165 613,69

8 kapitálové výdaje_investice (nové) 13 378 166,00 325 000,00 3 087 000,00 30 681,00 2 067 500,00 379 000,00 19 267 347,00

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 2 217 213,00 1 660 977,29 13 347 508,91 151 967 424,60

17a Celkem splátky úvěrů 0,00

17b Výdaje celkem 151 967 424,60

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


