
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 18. ledna 2010 

1/2010/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí : 

1.2010/1ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města  v roce 2009. 

1.2010/2ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 

Rady města Ledeč nad Sázavou č. 18/2009/RM. 

1.2010/3ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o odpovědi firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve věci svozu a 

nakládání s odpady v Ledči nad Sázavou, informaci, o poskytnutí kopií smluv o smlouvách 

budoucích s BILLA advokátní kanceláři Vích & partneři, informaci o jednání s vedením 

společnosti Nemocnice Ledeč – Háj, s.r.o. o moţnostech rozšíření lůţkové části v areálu 

nemocnice Háj a informaci zástupců obvodního oddělení Policie ČR o programu „Kaţdý z Vás 

má svého policistu“. 

1.2010/4ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nesouhlasné stanovisko firmy 

KOWA k nabídce města na rozšíření rozlohy poţadovaného pozemku na průmyslové zóně 

z 6000 m
2
 na 8.405 m

2
 za cenu 250,- Kč/m

2
. 

 

 

II. ZM schvaluje : 

1.2010/1ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu s BILLA Reality, s.r.o. 

Modletice na autobusovou čekárnu čp. 52 na pozemku parc.č. st. 2342, komunikaci na pozemku 

parc.č. 2800 a chodník na pozemku parc. č. 2799 vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

1.2010/2ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39  odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, po nabytí vkladu práva do katastru 

nemovitostí zveřejnění záměru pronajmout autobusovou čekárnu čp. 52 na pozemku parc.č. st. 

2342 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

1.2010/3ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  prodej pozemku parc.č. 1230/42 o výměře 

38.756 m
2 

 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za částku 550,- Kč m
2
 firmě Stand-by Europe, s.r.o. Praha 

5, U Albrechtova vrchu 1147/20 IČ 28163141 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 

podpisem příslušných smluv s účelově zaloţenou společností ENERGY One, s.r.o. na částku 

21.315.000,- Kč + 2x 5.000.000,- Kč během 10-ti let s tím, ţe po ukončení provozu fotovoltaické 

elektrárny bude pozemek uveden do původního stavu a navrácen městu.   

1.2010/4ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  přijetí nabídky společnosti Vodovody a 

kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na zaloţení účelové společnosti SEL SE pro výstavbu a provoz 

fotovoltaické elektrárny na pozemku parc.č. 1230/42 o výměře  38.756 m
2 

 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou za předpokladu, ţe firma Stand-by Europe, s.r.o.  nepředloţí do 14-ti dnů od schválení 

usnesení č. 1.2010/3ZM-s) návrh kupní smlouvy v intencích tohoto usnesení. 



1.2010/5ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85  písm.a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, postup vybudování dopravní a technické 

infrastruktury na průmyslové zóně, který si po vybudování sjezdu z komunikace Koţelská 

provede kaţdý majitel pozemku na průmyslové zóně  na vlastní náklady. 

1.2010/6ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podání ţádosti o dotaci a zajištění finanční 

účasti na projektu  „Úspory energií v obecních budovách- mateřská školka Stínadla“ v rámci XVI 

výzvy Ministerstva ţivotního prostředí, prioritní osy 3 - udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, 

oblast podpory 3.2.1. - realizace úspor energie.  

1.2010/7ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sníţení dotace -  z grantového programu Fondu 

Vysočina Čistá voda 2009 v částce -154.200,- Kč na akci „Projektová dokumentace ke zřízení 

kanalizačního vedení v místní části Obrvaň“ v roce 2009.  

1.2010/8ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sníţení dotace z kraje Vysočina na provoz 

kontaktních míst CzechPoint v částce -800,- Kč v roce 2009.  

1.2010/9ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZMupravy ke konci 2009 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 

1.2010/10ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, 

písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh změnu závazných ukazatelů 

rozpočtu dle podkladového materiálu ZMupravy ke konci 2009. 

1.2010/11ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, 

písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu obsahu zakladatelské 

listiny společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. tak, ţe se mění její sídlo a obsah zakladatelské 

listiny se upravuje v souladu s platnými právními předpisy.   

 

 

 

III. ZM neschvaluje : 

1.2010/1ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  pronájem pozemku parc.č. 1230/42 o výměře 

38.756 m
2 

 v k.ú. Ledeč nad Sázavou na 20 let za částku 139.195.812,- Kč m
2
 firmě 

BUSSMARK, s.r.o., DIČ: CZ26711583, Štírova 1701/55, 142 00 Praha 4 dle nabídky předloţené 

přímo na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 18.1.2010, neboť tato nabídka 

byla podána mimo oficiální termín výzvy města z 1.12.2009. 

 

 

IV. ZM ukládá : 

1.2010/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vedoucímu odboru samosprávy Ing. Janu Čepovi 

zajistit rozdělení pozemku parc.č. 1230/44 na průmyslové zóně na dvě části, část o rozloze 6000 

m
2
 pro firmu KOWA s.r.o. a část 2.405 m

2
 pro dalšího potenciálního zájemce.  

Termín: 22.2.2010                                                         Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS  

 

 

 



V. ZM zmocňuje : 

1.2010/1ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu jako osobu 

pověřenou jednáním se SFŢP ČR a podpisovým právem ve věci ţádosti o dotaci na projekt 

„Úspory energií v obecních budovách- mateřská školka Stínadla“ v rámci XVI. výzvy 

Ministerstva ţivotního prostředí. 

1.2010/2ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst.4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu jako osobu 

oprávněnou k sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské smlouvy městské společnosti TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., k jednání a podepisování ve výše uvedené věci. 

 

 

VI. ZM deleguje : 

1.2010/1ZM-dg)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, 

jako zástupce města na valné hromady a.s. Úpravna vody Ţelivka konaných v roce 2010. 

1.2010/2ZM-dg)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, MVDr. Pavla Vrbku jako zástupce 

města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.  konaných 

v roce 2010. 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                 Otto Vopěnka 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 18. ledna 2010 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtová opatření č.ZMupravy ke konci 2009                                                                          var.1 

Příjmy  

Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu následovně:   

Datum schválení rozpočtové 
změny Popis rozpočtové změny 

Částka v 
tis. Kč 

 

  Schválený rozpočet 79 142,50  

29.04.09 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           16 310,80  

24.06.09 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02                                                                           3 247,10  

14.09.09 Rozpočtová opatření č.ZM04_RO03                                                                           273,70  

09.11.09 Rozpočtová opatření č.ZM05_RO04                                                                           3 343,90  

21.12.09 Rozpočtová opatření č.ZM06_RO05                                                                           -309,00  

18.01.10 Rozpočtová opatření č.ZM_upravy ke konci 2009                                                                          -155,00  

  Investiční dotace přijaté od krajů -154,20  

  Czech point -0,80  

  Upravený rozpočet 101 854,00  

    

Rozpočtová opatření č.ZM upravy ke konci 2009                                                                          var.1  

Úprava výdajů  

Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu 
následovně: 

 

Datum schválení rozpočtové 
změny Popis rozpočtové změny 

Částka v 
tis. Kč 

 

  Schválený rozpočet 76123,70  

29.04.09 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           5910,80  

24.06.09 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02                                                                           3247,10  

14.09.09 Rozpočtová opatření č.ZM04_RO03                                                                           273,70  

09.11.09 Rozpočtová opatření č.ZM05_RO04                                                                           3 796,80  

21.12.09 Rozpočtová opatření č.ZM06_RO05                                                                           2 286,90  

       

  Upravený rozpočet 91 639,00  

    

    

Rozpočtová opatření č.ZM upravy ke konci 2009                                                                          var.1  

Financování    

    

Úprava výdajů   

Popis t.Kč   

kontrolní součet  7196,20   

Přebytkový rozpočet ve výši 7.196.200,-Kč vznikl v důsledku přijetí dotace na opravy 

komunikací  
 

 a lze ho  pouţít POUZE na opravy místních komunikací v ul. J.Haška a Nádraţní!!!!!   

    

Splátky úvěrů    

Popis t.Kč   

ČS 3 937,00   

Celkem splátky úvěrů 3 937,00   

    

Zdroje    



Popis t.Kč   

Převaha příjmů 10 215,00   

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 918,20   

Celkem příjmy 11 133,20   

    

Zpracovala : Jaroslava Fialová    



Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 31.12.2009       

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)         

         

         

  SR UR UR UR UR UR UR 
záv.ukazatele 
vč.všech změn 

Příjmy ZM ZM_29.4.09 ZM_24.6.09 ZM_14.9.09 ZM_9.11.09 ZM_21.12.09 ZM_18.1.10   

Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč 

Třída 1 - daňové příjmy 
50 

418,40       388,00 -1300,00   49 506,40 

Třída 2 - nedaňové příjmy 9 808,50 100,00 3 072,90   178,00 0,00   13 159,40 

Třída 3 - kapitálové příjmy 
10 

392,00   20,00 74,10 2 406,90 701,00   13 594,00 

Třída 4 - dotace 8 523,60 16210,80 154,20 199,60 371,00 290,00 -155,00 25 594,20 

                  

Celkem příjmy 
79 

142,50 16 310,80 3 247,10 273,70 3 343,90 -309,00 -155,00 101 854,00 

Výdaje                 

Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč 

mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 
12 

510,50   1,80     -800,00   11 712,30 

mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 781,00         -140,00   1 641,00 

mzdové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135,00         -35,00   100,00 

mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 383,50 45,00       -190,00   2 238,50 

mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 570,50         -10,00   560,50 

mzdové výdaje - kap.18 - OS SDH 94,00         -10,00   84,00 

mzdové výdaje - kap.20 - refundace 2,00             2,00 

mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 983,00         -150,00   833,00 

mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 309,00         -115,00   1 194,00 

mzdové výdaje - kap.27 - kronika 15,00             15,00 

mzdové výdaje - kap.28 - LN 7,50             7,50 



běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 6 187,10 44,60 105,00   13,60 -620,00   5 730,30 

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 674,10 0,00     8,90 0,00   683,00 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 164,00       100,00 -100,00   164,00 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 807,00 409,10     72,20 151,40   5 439,70 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 148,60             148,60 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 0,00 2219,00 -400,00         1 819,00 

běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 450,50             450,50 

běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 200,00 -3,50     30,00 0,00   226,50 

Celkem kap.1_mzdy 
32 

422,30 2 714,20 -293,20 0,00 224,70 -2 018,60   33 049,40 

běžné výdaje - kap.31 - finance 6 239,90 28,10 2500,00 24,50 1600,00 -570,00   9 822,50 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 0,00             0,00 

běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 7 132,50 123,80 116,10   32,70 -258,80   7 146,30 

běžné výdaje -kap.46 - KPOZ 95,40             95,40 

běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 2 192,00       300,00 0,00   2 492,00 

běžné výdaje -kap.43 -volby       178,60       178,60 

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 323,80       39,00 0,00   1 362,80 

Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS.bez inv.a přísp. 
16 

983,60 151,90 2 616,10 203,10 1 971,70 -828,80   21 097,60 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice 6 626,20 3769,40 859,20 70,60 1638,10 5 138,30   18 101,80 

příspěvky ZM - kap.31 - 1 159,20 20,00 65,00 0,00 215,00 550,00   2 009,20 

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 7 657,80 -744,70     91,10 0,00   7 004,20 

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 075,10       -43,70 0,00   5 031,40 

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 4 639,50       -300,10 0,00   4 339,40 

Celkem běžné výdaje kap.3 OVŽP 
17 

372,40 -744,70 0,00 0,00 -252,70 0,00   16 375,00 

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 1 500,00         -500,00   1 000,00 

běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 60,00         -54,00   6,00 

Celkem kap.4 sociální dávky 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -554,00   1 006,00 

Celkem výdaje 
76 

123,70 5 910,80 3 247,10 273,70 3 796,80 2 286,90   91 639,00 

 



 

 

 

 


