
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 22. února 2010 

2/2010/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

2.2010/5ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města. 

2.2010/6ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 

Rady města Ledeč nad Sázavou č. 1/2010/RM,  2/2010/RM a 3/2010/RM. 

2.2010/7ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o vyuţití fondů EU, o kontrole NKÚ na veřejné zakázce „Zabezpečení 

skalních masivů“, o ţádosti ÚOHS  na zaslání stanoviska a dokumentace o veřejné zakázce 

spočívající v „zajištění a nakládání s odpady na území města Ledče nad Sázavou“ od 1.1.2010 

a o výhradách firmy BUSSMARK, s.r.o. Praha k  usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou  č. 1.2010/1ZM-ne). 

2.2010/8ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu předsedy 

finančního výboru pana Karla Šrámka o jednání tohoto výboru dne 15.2.2010. 

2.2010/9ZM-b)   Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2009 

za období 1/2009 - 12/2009.  

2.2010/10ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí doporučení 

Finančního výboru a Rady města ze dne 15.2.2010 ke schválení návrhu rozpočtu na rok 2010. 

 

 

II. ZM schvaluje : 

2.2010/12ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Ţádost TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou o 

prominutí odvodu částky 239.990,- Kč a dosud nevyměřeného penále za porušení rozpočtové 

kázně při pouţití příspěvku z rozpočtu města v roce 2009 na úhradu dluhu TJ Kovofiniš u 

Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových a na úhradu nájemného ve sportovní hale. 

2.2010/13ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního příspěvku 

těmto ţadatelům:           

 

Poř. Ţadatel ţádost příspěvek 

1 Český kynologický svaz ???   10.000.- z RM 

2 Urbanová Koţlí – ţádost z 2009 4.000,-  starosta 

3 Urbanová Koţlí – peč. sluţba, koordinace s DPS  48.000,- 40.000,- 

4 Oblastní charita –středisko osobní asistence-3 klienti 30.000,- 20.000,- 

5 Oblastní charita – Ledňáček 10.000,-             z RM 

6 Oblastní charita – stacionář Petrklíč  - 6 klientů LNS 120.000,- 120.000,- 

7 Oblastní charita – středisko raná péče 30.000,- 10.000,- 

8 Svaz důchodců ČR – program pro seniory 30.000,-  25.000,- 

9 Český svaz chovatelů – vybudování osvětlení 15.000,- 15.000,- 

10 ČCK Ledeč n.S. – zdravotní pomůcky 7.000,- z  RM 

11  TJ Sokol (provozní náklady – plyn, voda, elektro) 120.000,- 80.000,- 



12 Oddíl karate – trénink, soutěţe – děti a mládeţ 40.000,- 40.000,- 

13 FOKUS Vysočina – provoz chráněných dílen  15.000,- 0 

14 Molekul o.s. – kulturní akce 2010 50.000,- 50.000,- 

15 Notorix Denatur o.s. – Bitva o Notorburg 20.000,- 10.000 z RM 

16 Melechov o.s. – sport. akce 2010 20.000,- 15.000 z RM 

17 TJ Kovofiniš – energie, doprava, údrţba, nájem  600.000,- 300.000,- 

18 TJ Kovofiniš – Slavnosti piva 80.000,- 80.000,- 

19 ÚSP Háj – na úhradu dovolené nesolvent. klientům 12.500,- 12.500 

20 NIPI – institut pro integraci osob s omez. pohybem  2.000,- z RM 

21 Sociální centrum Světlá n.S. – na ledečské klienty 40.000,- 40.000,- 

22 Církev čs. husitské – střecha kostela  100.000,- dle dotace 

23 Římskokatolická farnost – oprava fary a kostelů 100.000,- 100.000,- 

24 Historické domy v MPZ čp. 72 a 76   215.000,-  dle dotace 

25 Divadlo Mimochodem  30.000,- 

26 Rada města (RM) 100.000.- 100.000,- 

27 Starosta (ZUŠ, Futsal, drsoň, ples) 50.000,- 50.000,- 

 C E L K E M 1.783.000,- 1.112.500,- 

 

2.2010/14ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z kraje Vysočina na výkon 

státní správy a školství v roce 2010 v částce 6.315.900,- Kč. 

2.2010/15ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh místostarosty Doleţala na 

pouţití navrţené rezervy pro ledečský hrad 1.000.000,- Kč na zpracování změny územního 

plánu města. 

2.2010/16ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh předsedy osadního výboru 

RNDr. Policara na pouţití částky 100.000,-  Kč z rezervy investic pro potřebu osad. 

2.2010/17ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou ve výši 

4.796.000,- Kč. 

2.2010/18ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou ve výši 

1.949.000,- Kč. 

2.2010/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného času Ledeč nad Sázavou 

ve výši 481.000,- Kč. 

2.2010/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou hasičskému záchrannému sboru ve výši 300.000,- Kč. 

2.2010/21ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu na rok 2010 

a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 

platném znění, schvaluje. 

2.2010/22ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, závazné ukazatele  rozpočtu 

města Ledeč nad Sázavou na rok 2010, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 



2.2010/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  „Zásady nakládání 

s nemovitým majetkem Město Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen“ s datem pro 

uplatnění od 1.1.2010. 

2.2010/24ZM.s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  §  84 odst.2 

písm.c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zařadit do rozpočtu Města Ledeč 

nad Sázavou na rok 2010 provedení stavebních úprav prostor v budově   čp. 790 ul. Barborka 

v Ledči nad Sázavou pro potřebu Policie ČR Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou na 

náklady Města Ledeč nad Sázavou.   

2.2010/25ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej části pozemku parc. č. 

1230/44 výměry 2.405 m
2
 za částku 175,- Kč/.   

2.2010/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  koupi hrobky č. 572 na starém 

hřbitově v Ledči nad Sázavou od pana Františka Váchy, Ratíškovice za cenu 40 tis. Kč. 

2.2010/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 85  

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  prodej pozemků zajišťujících 

provoz ČOV v ulici Nádraţní a pozemku pod vodojemem v ulici Zd. Fibicha v Ledči nad 

Sázavou firmě Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod  za cenu dle znaleckého posudku. 

2.2010/28ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene za úplatu (dle znaleckého posudku)  ve prospěch provozovatele VaK, a.s. 

Havlíčkův Brod u přečerpávacích stanic ve dvoře AMK, v ulici Mlýnská a v ulici Čechova.. 

2.2010/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v  souladu  s § 85  

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, přijetí daru- bezúplatného převodu stavby 

„Přeloţka VO v ulici M.Majerové čp. 96 v Ledči nad Sázavou“ od firmy PP RENTAX, s.r.o. 

Ledeč nad Sázavou podle znaleckého posudku. 

2.2010/30ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene  s Telefónica O2 Czech Republic,a.s. se sídlem Praha 4, 

Michle, ul. Za Brumlovkou čp. 266/2, týkající se pozemků parc. č. 1242/1, 1242/13 a PK 

1246 v k.ú. Ledeč nad Sázavou pro účely uloţení podzemního komunikačního vedení veřejné 

sítě komunikační sítě kabely  a účastnickými rozvaděči v kat.území Ledeč nad Sázavou za dle 

schválených „Pravidel Města Ledeč nad Sázavou pro ukládání sítí do pozemků v majetku 

města – věcná břemena a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

2.2010/31ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy  s firmou 

ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na věcné břemeno, spočívající v právu zřizovat a provozovat 

zařízení distribuční soustavy (uloţení vodiče) na pozemku parc. číslo 2077/1 v kat.území 

Ledeč nad Sázavou za cenu 1.000,- Kč.  

2.2010/32ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000Sb., o obcích v úplném znění, uzavření  dodatku č. 3 k pojistné smlouvě 

č.1517217582 uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2. 

 

III. ZM vydává : 

2.2010/1ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku 

Města Ledeč nad Sázavou č.1/2010, kterou se mění OZV č. 6/2008 o místním poplatku za 

provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 



 

IV. ZM vyhlašuje : 

2.2010/1ZM-vyh)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu s § 84 

odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 1. výběrové řízení pro rok 2010 

v souladu s čl. IV.odst.6 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a pouţití 

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

o půjčku z FRB města s tím, ţe termín pro podání ţádostí bude od 1.3.2010 do 15.4.2010. 

 

 

V. ZM odkládá : 

2.2010/1ZM-o)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s §  84 odst.2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zařazení výměny oken v bytě 

DPS, 5. května čp. 473 v Ledči nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2010. 

 

 

VI. ZM ukládá : 

2.2010/2ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vedoucímu odboru samosprávy 

ing. Janu Čepovi odpovědět všem ţadatelům o příspěvek o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: po RM 9.3.2010                                Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS 
2.2010/3ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města Stanislavu 

Vrbovi svolat komisi pro převod majetku TJ Kovofiniš a to do 15.3.2010. 

Termín: 15. 3. 2010                                                           Zodpovídá: Stanislav Vrba 
 

 

VII. ZM ruší : 

2.2010/1ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 písmeno a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, usnesení ZM ze dne 18.1.2010, č. 

1.2010/1ZM-u), kterým byl uloţen úkol Odboru samosprávy zajistit geometrické rozdělení 

pozemku parc. č. 1230/44 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                 Ing. Jan Drápela 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 22. února 2010 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 

 

 

 

 

 



Schválený rozpočet  2010 var.3 

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)  

  

Příjmy  

Popis t.Kč 

Třída 1 - daňové příjmy 52 114,20 

Třída 2 - nedaňové příjmy 11 920,50 

Třída 3 - kapitálové příjmy 4 450,00 

Třída 4 - dotace 10 242,40 

PŘÍJMY CELKEM        78 727,10 

  

Výdaje  

Popis t.Kč 

platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 12 003,80 

platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 776,80 

platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135,00 

platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 454,90 

platové výdaje - kap.17 - OS VPP 563,00 

platové výdaje - kap.18 - OS SDH 104,00 

platové výdaje - kap.20 - refundace 10,00 

platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 929,10 

platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 160,20 

platové výdaje - kap.27 - kronika 11,00 

platové výdaje - kap.28 - LN 7,50 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 6 884,00 

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 588,80 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 125,00 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 796,00 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328,60 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 949,00 

běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 481,00 

běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 142,60 

běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 426,50 

běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 170,00 

Celkem kap.1 35 046,80 

běžné výdaje - kap.31 - finance 3 467,00 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 14 356,50 

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 383,00 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM 19 641,00 

příspěvky ZM - kap.31 - 1 112,50 

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

17 823,50 

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 6 328,60 

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 047,70 

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 5 109,50 

Celkem běžné výdaje OVŽP 16 485,80 

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

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



Celkem sociální dávky 1 060,00 

Celkem výdaje 91 169,60 

  

  

  

  

 

 

Financování  

  

Návrh rozpočtu  2010 

Popis t.Kč 

kontrolní součet Zdroje - úvěry 0,00 

  

Splátky úvěrů  

Popis t.Kč 

ČS 3 536,50 

Celkem splátky úvěrů 3 536,50 

  

  

Zdroje  

Popis t.Kč 

příjmy - výdaje -12 442,50 

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 15 979,00 

Celkem příjmy 3 536,50 

  

Zpracovala: Jaroslava Fialová  

  

Vyvěšeno dne: 5.2.2010  

  

Sejmuto dne: 22.2.2010  

 


