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USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/ZM 

konaného dne 15. dubna 2019 

  

  

31/2019/03/ZM – Program zasedání 

Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu včetně dvou 

materiálů v bodě různé. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

32/2019/03/ZM – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

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

usnesení zastupitelstva města. 

 

33/2019/03/ZM – Výklad usnesení rady města 

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

rady města 2019/04/RM, 2019/05/RM, 2019/06/RM a 2019/07/RM. 

 

34/2019/03/ZM – Rozpočtová opatření, závazné ukazatele 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. 

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

ZM03_190415, závazné ukazatele, včetně tabulky „Rozpočtová opatření č. 

RO01_ZM03_190415, závazné ukazatele“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

35/2019/03/ZM – Snížení zůstatku FRB 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na základě ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snižuje zůstatek FRB o 1.000.000,-Kč 

a tyto prostředky zahrnuje do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2019 a tento návrh 

schvaluje. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

36/2019/03/ZM – Poskytnutí dotace z rozpočtu města 

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 spolku Automotoklub Ledeč nad Sázavou v celkové výši 80.000 Kč. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

37/2019/03/ZM – Poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok 2019 T. B., 

Ledeč nad Sázavou, za účelem obnovy střechy (krytina i konstrukce starší 15ti let) a 

rekonstrukci WC nebo sprchového koutu v bytě v celkové výši 150.000 Kč, na opravu domu 

čp. 964, ul. Na Rámech, Ledeč nad Sázavou, jehož je majitelem. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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38/2019/03/ZM – Poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok 2019 J. Š., 

Ledeč nad Sázavou, za účelem zřízení plynového nebo elektrického topení v celkové výši 

40.000 Kč, na opravu domu čp. 226, ul. Pivovarská, Ledeč nad Sázavou, jehož je 

majitelkou. 

 Návrh přijat 13 PRO 
 

39/2019/03/ZM – Poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok 2019 A. B., 

Vysoké nad Jizerou, za účelem obnovy střechy (krytina i konstrukce starší 15ti let), 

zateplení obvodového pláště včetně fasády domu staršího 15 let. Za součást zateplení obvod. 

pláště se považuje i výměna oken, balk. dveří apod. v celkové výši 250.000 Kč, na opravu 

domu čp. 214, ul. Koželská, Ledeč nad Sázavou, jehož je majitelem. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

40/2019/03/ZM – Dofinancování akce „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku 

SDH Ledeč n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dofinancování akce 

„Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Ledeč nad Sázavou“ do plné výše (nad 

rámec poskytnuté dotace) z vlastních zdrojů. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

41/2019/03/ZM – Dodavatel prací „Regeneraci panelového sídliště Stínadla, parkoviště 

Habrecká ul., 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 „Regenerace 

panelového sídliště Stínadla, Ledeč nad Sázavou, parkoviště Habrecká ul.“ 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 12 PRO, 1 ZDRŽEL SE 

 

42/2019/03/ZM – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku 

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 282/2019) - pozemek parc. č. 1638 – 

ostatních plocha, ostatní komunikace o výměře 213 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou 

(hodnota v účetní evidenci 28 840,- 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 12 PRO 
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43/2019/03/ZM – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku 

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 77/2019) - pozemek parc. č. 2590/1 – 

ostatních plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou 

(hodnota v účetní evidenci 12 749,- 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 13 PRO 

 

44/2019/03/ZM – Prodej 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, prodej 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, za kupní cenu 

ve výši 4 100,- Kč (jedná se o osvobozené plnění dle § 56 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH) 

kupujícím - panu J. R., Ledeč nad Sázavou a paní M. M., Ledeč nad Sázavou, každému z 

kupujících ideální polovinu výše uvedeného nově utvořeného pozemku do jejich podílového 

spoluvlastnictví a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

45/2019/03/ZM – Kupní smlouva – pozemek p. č. 2148/1, 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 - pozemek 

parc. č. 2148/1 – orná půda o výměře 6 761 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou s panem L. 

Ch., Praha 5 Stodůlky, J. K., Černíny a J. V., Praha 10 Michle a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

46/2019/03/ZM – Souhlas s prodejem části pozemku p. č. 2243/3, 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, souhlas s prodejem části pozemku 

parc. č. 2243/3 o výměře cca 190 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (celková výměra 2 

438 m²) s tím, že po vypracování příslušného geometrického plánu bude ZM předloženo ke 

schválení zveřejnění záměru prodeje této jednoznačně vymezené části pozemku. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

47/2019/03/ZM – Podání nabídky do výběrového řízení  na prodej pozemku st. p. č. 

304/2, k. ú. Ledeč n. S. 

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

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání nabídky do výběrového řízení 

na prodej pozemku st. p. č. 304/2 (skladiště) v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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48/2019/03/ZM – Návrh na funkci člena představenstva společnosti VaK HB, a.s. 

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

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pana RNDr. Pavla Policara na funkci člena 

představenstva této společnosti. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

49/2019/03/ZM – Zrušení usnesení č. 28/2019/02/ZM 

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

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení číslo 28/2019/02/ZM o 

delegaci pana Ing. Jana Drápely a pana Mgr. Michala Simandla jako zástupců města na 

valné hromady společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., které se budou konat v roce 

2019. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

50/2019/03/ZM – Delegace na valné hromady pro r. 2019 – Hrad Ledeč n. S., s.r.o. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jana 

Drápelu jako zástupce města na valné hromadě společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

pro rok 2019. Jako náhradníka  deleguje pana Mgr. Michala Simandla. V případě, že by 

rozhodnutí valné hromady mohlo mít dopady na rozpočet města, je zástupce města nebo 

jeho náhradník, oprávněn hlasovat pro schválení takového rozhodnutí až po přijetí 

příslušného rozpočtového opatření. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

51/2019/03/ZM – Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Veřejněprávní smlouvu o zřízení společné 

jednotky požární ochrany mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Obcí Vilémovice a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

52/2019/03/ZM – Odvolání z funkce velitele společné jednotky SDH Města Ledeč n. S. a 

Obce Ostrov a nové jmenování do této funkce  

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z funkce velitele společné jednotky SDH Města 

Ledeč nad Sázavou a Obce Ostrov pana Pavla Pokorného a do této funkce jmenuje 

v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Jana 

Šimanovského. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

53/2019/03/ZM – Jmenování na funkci velitele společné jednotky SDH Města Ledeč n. 

S. 

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 Jana Šimanovského. 

 Návrh přijat 13 PRO 
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54/2019/03/ZM – OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

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.1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

55/2019/03/ZM – Smlouva o zřízení věcného břemene v souvislosti s opravami a 

údržbou vodovodní přípojky 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení, 

vedení, údržby a oprav vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu v souvislosti s opravami a 

údržbou vodovodní přípojky s panem J. K. v rozsahu dle geometrického plánu č. 2407-

46/2019 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 13 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                   MVDr. Pavel Vrbka 

    starosta města                                    ověřovatel usnesení 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 15. 4. 2019 

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 2019

RO01_ZM03_190415 Upravený 

rozpočet 2019

1 Celkový zůstatek finančních prostředků z předchozích 

let - stav k 01.01.2019 (banka,pokladna)

28 090 953,00 15.04.2019 Rozpočtová 

opatření č.ZM03_RO01  

závazné ukazatele

Předpokládané - plánované příjmy:
2 Daňové příjmy 72 333 000,00 72 333 000,00

3 Nedaňové příjmy 13 695 900,00 627 000,00 14 322 900,00

4 Kapitálové příjmy 0,00 122 000,00 122 000,00

5 Dotace na výkon státní správy 5 936 200,00 5 936 200,00

6 Ostatní DOTACE 10 000,00 4 424 952,03 4 434 952,03

7 Příjmy celkem (mezisoučet ř. 2 ÷ ř. 6) 91 975 100,00 5 173 952,03 97 149 052,03

8 Příjmy CELKEM, vč. finančních  prostředků (ř.1 a ř.7) 120 066 053,00 125 240 005,03

Rozpis předpokládaných výdajů

9 Běžné výdaje - provoz 67 215 464,00 4 704 952,03 71 920 416,03

10 Kapitálové výdaje - investice 25 144 589,00 1 939 000,00 27 083 589,00

11 Příspěvky na činnost Mateřské školky 1 500 000,00 1 500 000,00

12 Příspěvky na činnost Základní školy 4 511 000,00 4 511 000,00

13 Příspěvky na činnost Základní umělecké školy 70 000,00 70 000,00

14 Příspěvky na činnost Středisko volného času 460 000,00 30 000,00 490 000,00

15 Příplatek na Hrad 2 600 000,00 2 600 000,00

16 Příspěvky na činnost Profesiálních hasičů 300 000,00 300 000,00

17 Ostatní dotace a příspěvky na činnost spolkům, 

organicacím apod. dle schválených pravidel rozdělování

3 265 000,00 3 265 000,00

18 Nespecifikovaná finanční rezerva 15 000 000,00 -1 500 000,00 13 500 000,00

19 Výdaje celkem 120 066 053,00 5 173 952,03 125 240 005,03

Rekapitulace

Celkem příjmy ř.8 120 066 053,00 125 240 005,03

Celkem výdaje ř.19a 120 066 053,00 125 240 005,03

SALDO - rozdíl Příjmů a Výdajů 0,00 0,00

Zpracovala: Jaroslava Fialová


