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USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM 

konaného dne 25. února 2019 

   

 

12/2019/02/ZM – Program zasedání 

Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu včetně změny 

v bodě č. 15.  

 Návrh přijat 14 PRO 

 

13/2019/02/ZM - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení zastupitelstva města. 

 

14/2019/02/ZM - Výklad usnesení rady města 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých usneseních 

rady města RM 2019/01, 2019/02, 2019/03. 

 

15/2019/02/ZM – Poskytnutí dotace z rozpočtu města pro r. 2019 organizacím a spolkům 

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 2019 organizacím a spolkům v celkové výši 1 599 000,- Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 13 PRO, 1 ZDRŽEL SE 

 

16/2019/02/ZM – Rekonstrukce střechy polikliniky 

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 „ rekonstrukce 

střechy polikliniky Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450“ firmu Vít Slavík, pokrývačství 

a klempířství, Vlastějovice 8 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

17/2019/02/ZM – Stavební úpravy 1.NP budovy ZUŠ čp. 231, Ledeč n. 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 „Stavební úpravy 

I. NP budovy ZUŠ čp. 231, Ledeč nad Sázavou“ firmu Wandel Czech s.r.o. se sídlem 

Havlíčkova čp. 408, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

18/2019/02/ZM – Oprava a stavební úpravy gastro provozu školní jídelny ZŠ Ledeč n. 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 „Základní škola 

v Ledči nad Sázavou – oprava a stavební úpravy gastro provozu“ firmu Atos spol. s r.o. Ledeč 

nad Sázavou se sídlem Husovo náměstí čp. 139, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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19/2019/02/ZM – Prodej nově utvořeného pozemku p.č. 2818/2, k.ú. Ledeč n. 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 kupní smlouvy a smlouvy o 

zřízení předkupního práva, jejímž předmětem je prodej parcely nově utvořeného pozemku 

parc. č. 2818/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 509 m² v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 

vyznačeného v geometrickém plánu 2403-618/2018, panu D. P., 584 01 Ledeč nad Sázavou 

za částku 104 760,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 11 PRO, 2 ZDRŽEL SE, 1 NEHLASOVAL 

 

20/2019/02/ZM – Prodej nově utvořeného pozemku p.č. st. 2460, k.ú. Ledeč n. 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 parcely nově utvořeného 

pozemku parc. č. st. 2460 – zastavěná plocha o výměře 2 m² v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 

vyznačeného v geometrickém plánu 2385-67/2018, manželům T., 584 01 Ledeč nad Sázavou 

za částku 200,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

21/2019/02/ZM – Smlouva o zřízení služebnosti – p.č. 205/5, k.ú. Obrvaň 

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 

umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení, se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupenou TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 180-256/2015 na parc. č. 205/5 v k.ú. Obrvaň a 

pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

22/2019/02/ZM – Podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR na realizaci akce 

„Oprava komunikace ul. Zahradní, Ledeč n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Ministerstva pro místní rozvoj pod názvem Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační 

titul DT 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací na podporu realizace akci 

„Oprava komunikace ul. Zahradní, Ledeč nad Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem 

této žádosti. 

 Návrh přijat 13 PRO, 1 NEHLASOVAL 

 

23/2019/02/ZM – Smlouva o zřízení věcného břemene – p. č. 931/2, k.ú. Ledeč n. 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 č. IV-12-2016669/VB/1, název stavby: Ledeč n/S, kabel vedení NN (právo umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení NN) na 

pozemku parc. č. 931/2 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 

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 13 PRO, 1 NEHLASOVAL 
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24/2019/02/ZM – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Optická 

metropolitní síť) 

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 smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ, Ledeč nad Sázavou – propojení 

bytových domů Zdeňka Fibicha č.p. 782 a Na Rámech č.p. 805 a pověřuje starostu obce 

podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

25/2019/02/ZM – Zveřejnění záměru prodeje nově utvořeného pozemku p.č. 2236/20, 

k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje nově 

utvořeného pozemku parc. č. 2236/20 – ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. a obci Ledeč nad 

Sázavou o výměře 41 m², odděleného od pozemku parc. č. 2236/1 – ostatní plocha, silnice o 

celkové výměře 4539 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou geometrickým plánem č. 2405-

2/2019. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

26/2019/02/ZM – Výběrové řízení pro rok 2019 o zápůjčku z FRB města Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  vyhlašuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 1. výběrové  řízení pro rok 2019 

v souladu s čl. IV. odst. 8 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a použití 

účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele 

o zápůjčku z FRB města s tím, že termín pro podání žádostí bude od 4.3.2019 do 4.4.2019. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

27/2019/02/ZM – Zápis z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zápis z jednání Kontrolního výboru 

p.č. 1 ze dne 13. února 2019. 

 

28/2019/02/ZM – Delegace na valné hromady pro r. 2019  - Hrad Ledeč n. S., s.r.o. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jana Drápelu a pana Mgr. 

Michala Simandla jako zástupce města na valné hromady společnosti Hrad Ledeč nad 

Sázavou s.r.o., které se budou konat v roce 2019. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

29/2019/02/ZM – Delegace na valné hromady pro r. 2019 – VaK Havlíčkův Brod, a.s. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana RNDr. Pavla Policara a pana 

MVDr. Pavla Vrbku jako zástupce města na valné hromady společnosti VaK Havlíčkův Brod, 

a.s., které se budou konat v roce 2019. 

 Návrh přijat 14 PRO 
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30/2019/02/ZM – Delegace na valné hromady pro r. 2019 – Úpravna vody Želivka, a.s. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana RNDr. Pavla Policara a pana Ing. 

Zdeňka Tůmu jako zástupce města na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., 

které se budou konat v roce 2019. 

 Návrh přijat 14 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                   Ing. Ladislav Ivan 

    starosta města                                  ověřovatel usnesení 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 2. 2019 

Zapsala: Lenka Žáčková
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Komu poskytnuto výše dotace
Forma 

2019

1 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou200 000,00 Kč rozš íření a  odbahnění rybníku Hutě II ZM veřejnoprávní sml.

2 Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 80 000,00 Kč financování sportování dětí a  mládeže forbalového klubu ZM veřejnoprávní sml.

3 Háta, o.p.s. 50 000,00 Kč centrum denních s lužeb Barborka ZM veřejnoprávní sml.

4 HC Ledeč nad Sázavou, z.s. 400 000,00 Kč sportovní příprava, výbava, přostředky a  s lužby pro děti , hokej, krasobrus leníZM veřejnoprávní sml.

5 HRAD Ledeč n.Sáz. s.r.o. 90 000,00 Kč staročeská pouť,hradní výstava vín ZM veřejnoprávní sml.

6 Náboženská obec Církve československé husitské 80 000,00 Kč
oprava s třechy,části  trámové konstrukce a  klempířskýcj prvků Husova 

sboru v Ledči  n.S ZM veřejnoprávní sml.

7 Oblastní charita Havlíčkův Brod 50 000,00 Kč Petrkl íč ZM veřejnoprávní sml.

8 Římskokatolická farnost - děkanství Ledeč nad Sázavou 250 000,00 Kč oprava části  s třechy kostela  sv.Petra  a  Pavla , vi trážových oken ZM veřejnoprávní sml.

9 Tělocvičná jednota Sokol Ledeč nad Sázavou 150 000,00 Kč za jiš tění provozu a  údržby sokolovny ZM veřejnoprávní sml.

10 TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 249 000,00 Kč provozní náklady TJ Kovofiniš ZM veřejnoprávní sml.

11 Celkem poskytnuté dotace 1 599 000,00 Kč

číslo 

řádku

účel dotace


