
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 26. dubna 2010 

3/2010/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 
3.2010/11ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

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

3.2010/12ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad 

rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou č. 4/2010/RM,  5/2010/RM a 6/2010/RM. 

3.2010/13ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí  v souladu s § 84 

odst. 4  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informaci starosty města Stanislava 

Vrby o proběhlých výběrových a konkursních řízeních na městském úřadě, v organizačních 

sloţkách a příspěvkových organizacích města od počátku roku 2010. 

3.2010/14ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informaci starosty města Stanislava 

Vrby o získání stavebního povolení na stavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) pro spol. 

ENERGY One, s.r.o. a splnění podmínek pro výplatu kupní ceny za pozemek FVE. 

3.2010/15ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rezignaci pana Bohumila Svobody 

na funkci jednatele ve spol. Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. k termínu 30.6.2010. 

3.2010/16ZM-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 2010 

za období 1/2010 - 3/2010.  

 

 

 

II. ZM schvaluje: 
3.2010/33ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a)  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr převodu majetku TJ Kovofiniš 

(pozemků a staveb na letním stadionu) do majetku Města s prioritním cílem opravy kabin, 

tribuny, atletické dráhy a oplocení.   

3.2010/34ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sloţení výjezdové jednotky SDH Ledeč 

nad Sázavou dle usnesení valné hromady SDH dne 22.1.2010. 

3.2010/35ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 85 písm. 

c)  zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, navýšení příspěvku spol. Hrad Ledeč 

nad Sázavou, s.r.o. na opravy  hradu o 690.000,- Kč na celkovou částku 1.190.000,- Kč. 

3.2010/36ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o půjčce spol. Hrad Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. na provádění oprav a obnovy areálu hradu ve výši 1.190.000,- Kč a pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

3.2010/37ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

Církve československé husitské Ledeč nad Sázavou na opravu střecha Husova sboru ve výši 

100.000,- Kč. 



3.2010/38ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí finančního daru z kraje Vysočina ve 

výši 300.000,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem darovací smlouvy. 

3.2010/39ZM-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 ve výši 

28.000,- Kč na akceschopnost JPO a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem 

příslušné smlouvy. 

3.2010/40ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z MPSV ČR na podporu 

sociálních sluţeb DPS ve výši 623.000,-Kč. 

3.2010/41ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

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

provozování Domu s pečovatelskou sluţbou ve výši 97.900,-Kč. 

3.2010/42ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace od MPSV ČR na dávky 

sociální péče a dávky v hmotné nouzi ve výši 1.000.000,-  Kč (UZ .13306).  

3.2010/43ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce 

z Úřadu práce  a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

3.2010/44ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru kraji Vysočina 

ve výši 4.921.550,-  Kč určeného k úhradě části výdajů na přípravu a realizaci investiční akce 

kraje Vysočina s názvem „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – stavební úpravy 

víceúčelového sálu“ za předpokladu vzniku víceúčelového sálu vyuţitelného pro pořádání 

společenských a kulturních akcí pro veřejnost.300.000,- Kč a účasti zástupce Města na 

kontrolních dnech stavby a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné 

darovací smlouvy. 

3.2010/45ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyuţití rezervního fondu příspěvkové 

organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou na úhradu nedoplatku na pojistném na sociální 

zabezpečení ve výši 4.285,- Kč a na zavedení čipového systému prodeje stravenek ve školní 

jídelně a nákupy myčky pro školní kuchyň v částce 200.000,- Kč. 

3.2010/46ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zpracování dokumentace a podání ţádosti 

o dotaci z operačního programu Ţivotní prostředí na projekt „Zpracování digitálního 

povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč 

nad Sázavou“ prostřednictvím firmy ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, Štýřice, Pšeník 376/11 

s tím, ţe případná smlouva o dílo bude projednána na schůzi Rady města. 

3.2010/47ZM-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, pouţití částky 10.000.000,- Kč  

z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na zasíťování parcel pro rodinné domky v lokalitě  

Plácky II. 

3.2010/48ZM-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, navýšení příspěvku z rozpočtu 

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

195.000,- Kč na nákup školních lavic a optimalizace počítačové sítě. 

3.2010/49ZM-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, poníţení příspěvku z rozpočtu 

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

-230.000,- Kč. 



3.2010/50ZM-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. 
3.2010/51ZM-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, změnu závazných ukazatelů  

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

3.2010/52ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 85 

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

L1 (rolby) za cenu dle znaleckého posudku, který zajistí OdMI,  společnosti TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o.. 

3.2010/53ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  prodat  pozemek  parc. č.274 (ostatní 

komunikace) katastrálním území  Sychrov,  Bohuslavu Bártovi zTunochod a Jarmile 

Pospíšilové z Ledče nad Sázavou za částku 20,- Kč/ m
2
. 

3.2010/54ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podat nabídku do II. kola na koupi 

pozemku parc.č. 1306 o výměře 299 m
2
 a pozemku parc.č. 1307 o výměře 2 816 m

2
 v kat. 

území Ledeč nad Sázavou za vyvolávací cenu. 

3.2010/55ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bezúplatný převod podílu 

vlastnictví pozemku parc. č. 2016/2 o celkové výměře 29 m
2
 a pozemku parc.č.  336/2 o 

vým,ěře 310  m
2
, a to  v obou případech 1/2 podílu pozemku majitelky Jarmily Rezkové z 

Prahy 11 – Háje, na druhého podílníka Město Ledeč n.S.  

 3.2010/56ZM-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 umístění, zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy (uloţení  kabelového vedení nn) na pozemku parc. 

číslo 229/35 v kat.území  Habrek za dohodnutou cenu  2.000,- Kč a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem smlouvy. 

3.2010/57ZM-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 ve prospěch prodlouţení STL plynovodu na pozemku 

parc.č. 229/35 v k.ú. Habrek s RWE, GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem.  

3.2010/58ZM-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 ve prospěch zřízení přípojky VN na pozemcích parc.č. 

1230/25 a 2273/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou pro budoucí FVE s firmou Desire invest, s.r.o. za 

cenu 500.000,-Kč bez DPH. 

 3.2010/59ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění poskytnutí půjček z FRB: 

a) Ladislav Tomek z Ledče nad Sázavou ve výši 100.000,- Kč na obnovu střešní krytiny 

u domu čp. 389, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou, 

b) Věra Viktorová bytem z Ledče nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč, na obnovu střešní 

krytiny domu  čp.  336 ul. Koţelská,   Ledeč nad Sázavou,   

c) Společenství vlastníků bytu 5. května čp. 598, Ledeč nad Sázavou ve výši 400.000,- 

Kč, na zateplení obvodového pláště včetně fasády u domu čp. 598, ul. 5.května, Ledeč 

nad Sázavou,    

      d)   Společenství vlastníků bytů J.Haška čp. 568-570, Ledeč nad Sázavou ve výši   

            400.000,- Kč, na obnovu  střešní krytiny domu čp. 568-570 ul. J.Haška, Ledeč n.S.  



3.2010/60ZM-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 koupi 

části pozemku parc.č. 288/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou (podle GP č. 133-28/2010 část 

pod písmenem „a“- trvalý travní porost  o výměře 526 m
2
 s Jaroslavem a Věrou Karlovými z 

Habreku za částku 15,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této 

smlouvy. 

3.2010/61ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, souhlasné prohlášení na převod 

pozemku parc.č. 1631/32 v obci a k.ú. Ledeč nad Sázavou s ÚZSVM Havlíčkův Brod, a to na 

základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 172/1991 Sb.  

 

 

III. ZM ukládá: 
3.2010/4ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Odboru samosprávy MěÚ Ledeč nad 

Sázavou připravit návrh smlouvy o převodu pozemků TJ Kovofiniš na Město Ledeč nad 

Sázavou.  

Termín: 28.6.2010        Ing. Jan Čepa OS 

3.2010/5ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Odboru samosprávy MěÚ Ledeč nad 

Sázavou předloţit nabídky minimálně tří firem na výměnu oken v celém objektu čp. 473 DPS 

v ul. 5.května v Ledči nad Sázavou.  

Termín: 28.6.2010        Ing. Jan Čepa OS 

 

 

IV. ZM odkládá: 
3.2010/2ZM-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,  rozhodnutí o dodavateli výměny 

oken v nájemním bytě na DPS č.p. 473 v ulici 5. května v Ledči nad Sázavou na přţíští 

zasedání zastupitelstva města. 

 

 

V. ZM pověřuje: 
3.2010/1ZM-p)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 84 odst. 4, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, po projednání smlouvy na schůzi Rady 

města Ledeč nad Sázavou starostu města Stanislava Vrbu podpisem smlouvy o převodu 

pozemků TJ Kovofiniš na Město Ledeč nad Sázavou. 

 

 

VI. ZM navrhuje: 
3.2010/1ZM-na)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2, 

písm. g)  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pana Jaroslava Doleţala na funkci člena dozorčí 

rady této společnosti. 

3.2010/2ZM-na)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2, 

písm. g)  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, valné hromadě společnosti TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. pana Martina Píbila  na funkci člena dozorčí rady této společnosti. 

 

 

 



VII. ZM jmenuje: 
3.2010/1ZM-jm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 84 odst. 1, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na funkci velitele výjezdové jednotky 

poţární ochrany pana Jaroslava Pánka.  

 

 

VIII. ZM stanovuje: 
3.2010/1ZM-st)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 67 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou na funkční období 2010-2014 na 15. 

 

 

IX. ZM deleguje: 
3.2010/3ZM-dg)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc k podávání nabídek do 

výběrových řízení na koupi nemovitostí, podávání ţádostí o dotaci a přijetí dotací mezi 

jednotlivými jednáními zastupitelstva města na starostu města.  

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                 Ing. Zdeněk Tůma 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 26. dubna 2010 

Zapsala : Lenka Ryšavá 


