
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 13. září 2010 

5/2010/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

 

5.2010/26ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

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

5.2010/27ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad 

rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou č. 11/2010/RM, 12/2010/RM a 13/2010/RM. 

5.2010/28ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu předsedy 

kontrolního výboru Ing. Jana Drápely o kontrole plnění úkolů RM a ZM za rok 2010. 

5.2010/29ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu předsedy 

finančního výboru Karla Šrámka o jednání finančního výboru dne 8.9.2010. 

5.2010/30ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o dokončených a probíhajících investičních akcích s účastí 

města. 

5.2010/31ZM-b)   Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s §84 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vyhodnocení plnění rozpočtu v roce 2010 

za období 1/2010 - 8/2010.  

     

 

II. ZM schvaluje: 
5.2010/114ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 96 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Ledeč nad Sázavou, kterou se zavádí systém elektronického hlasovacího a 

záznamového zařízení. 

5.2010/115ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.2 

písmeno r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost občanů podepsaných 

pod peticí z 27.8.2010 o pojmenování parčíku před kostelem sv. Petra a Pavla v Ledči nad 

Sázavou na: PARK PÁTERA JOSEFA TOUFARA. 

5.2010/116ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo ze dne 14.5.2010 – navýšení ceny o 365.320,- Kč na stavbu „Rozšíření 

mateřské školky v ulici Družstevní v Ledči nad Sázavou“ se společností TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o.  

5.2010/117ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a Rámcovou smlouvou 

uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci stanoviště autobusů na Husově náměstí v Ledči nad 

Sázavou se společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.  a pověřuje starostu města Stanislava 

Vrbu podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

5.2010/118ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s  § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej 

pozemků  společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy.  

5.2010/119ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

na grantový projekt Arboretum pro Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 158.200,-Kč. 



 

5.2010/120ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace za Veřejně 

prospěšné práce z Úřadu práce Havlíčkův Brod v celkové výši pro rok 2010: 393.400,- Kč  . 

5.2010/121ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

na projekt „Oplocení rizikových míst areálu školy – Nádražní“ ve výši 40.034,- Kč. 

5.2010/122ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno 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 800.000,-  Kč (UZ .13306). 

5.2010/123ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM05_RO3 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. 

5.2010/124ZM-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. 

5.2010/125ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu Fondu 

rozvoje bydlení  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. 

5.2010/126ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odkoupení pozemku parc.č. 708/1 v k.ú. 

Hradec o výměře 5115 m
2
 za částku 30,- Kč /m

2
, od majitelky Mgr. Ivany Vohnoutové z 

Příbrami. 

5.2010/127ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej části pozemku parc.č. 2518/5 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou (proluka mezi garážemi v Pivovarské ulici) manželům Karlu a Martině 

Čížkovým z Ledče nad Sázavou za cenu 500,- Kč/m
2
 s tím, že geometrické zaměření si zajistí 

na vlastní náklady. 

5.2010/128ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

podíl na vlastnictví pozemku parc.č. 2070/22 – ostatní plocha, ostatní kom o výměře 542 m
2
 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou od paní Aleny Šuplatové z Praha 5 -Zličín a od paní Milušky 

Franclové, z Prahy 8 – Čimice.  

5.2010/129ZM-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 s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická čp. 874/8, PSČ 

405 02,   spočívající v právu zřízení  zemního kabelového vedení VN na parc.č. 113/1, 116, a 

st. 243  v k.ú. Ledeč nad Sázavou za jednorázovou náhradu  2.040,-  Kč + 20% DPH 

5.2010/130ZM-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 (uložení vodiče) na pozemcích parcelní  číslo 100, 103, 2330, 

2215/19, 2215/24, 2215/44, 2215/91, 2330/1 2799, a budova č. 52 na pozemku parc.č. 2342 

v kat. území Ledeč nad Sázavou  za cenu 5.200,- Kč včetně DPH.  

5.2010/131ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí volných prostor v budově čp. 

16 na Husově náměstí pro činnost příspěvkové organizace Středisko volného času. 

 

 

 



 

III. ZM neschvaluje: 
5.2010/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 5 odst. 2 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  na návrh radního Martina Píbila darovací 

smlouvu na bezúplatný převod majetku TJ Kovofiniš. 

5.2010/4ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 5 odst. 2 

písmeno m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na návrh místostarosty 

Jaroslava Doležala znění nájemní smlouvy na pronájem sportovního areálu na dobu určitou 

15 let. 

5.2010/5ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh starosty města Stanislava Vrby na 

přijetí nabídky na dodávku protipovodňových zábran v délce 330 m pro ochranu nábřeží na 

levém břehu Sázavy v centru města.   

5.2010/6ZM-ne)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej (darování) pozemku (části 

pozemku) parc.č. st. 173 v kat. území Ledeč nad Sázavou v souladu s geometrickým 

odměřením podle projektové dokumentace na „Parkoviště u synagogy“ v Ledči nad Sázavou 

(za cenu 100,- Kč/m
2
) manželům Ing. Jaroslavu a Evě Šťastných z Ledče nad Sázavou. 

 

 

IV. ZM zmocňuje: 
5.2010/9ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 

3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města k zaslání nabídky 

Finančnímu ředitelství v Brně a Krajskému ředitelství Policie ČR v Jihlavě na bezúplatný 

převod majetku budovy v Barborce čp. 720, Ledeč nad Sázavou.  

 

 

 

V. ZM odkládá: 
5.2010/4ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá  v souladu s  §  85   

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej pozemku parc.č. st. 453/3 o výměře 

466 m
2
 v kat. území Ledeč nad Sázavou, ul. 28. října v Ledči nad Sázavou, Společenství 

vlastníků bytového domu čp. 400. 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                 Karel Šrámek 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 13. září 2010 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 

 

 

 



Rozpočtová opatření č.ZM04_RO02 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 78 727,10 

 
26.04.10 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO01                                                                           22 364,70 

 
28.06.10 Rozpočtová opatření č.ZM04_RO02                                                                           -1 132,00 

 
13.09.10 Rozpočtová opatření č.ZM05_RO03                                                                           827,80 

 
  dopravní obslužnost 236,20 

 
  dotace na VPP 393,40 

 
  arboretum ZŠ 158,20 

 
  Prevence kriminality_Invest.přijaté dotace od krajů 40,00 

 
  Upravený rozpočet 100 787,60 

 

   
 

Rozpočtová opatření č.ZM04_RO02                                                                           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 91 169,60 

 
26.04.10 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO01                                                                           22 364,70 

 
28.06.10 Rozpočtová opatření č.ZM04_RO02                                                                           -1 620,30 

 
13.09.10 Rozpočtová opatření č.ZM05_RO03                                                                           1 316,10 

 
  dopravní obslužnost 236,20 

 
  Investice_Rekonstrukce sálu gymnázia 0,60 

 
  platy dohody, smlouvy MŠ_sekání trávy 30,00 

 
  platy dohody, smlouvy Provoz MÚ_úklid sněhu 33,00 

 
  platy zam. (neúředníci) platy VPP 102,00 

 
  platy zam. (neúředníci)soc. poj. VPP 26,00 

 
  platy zam. (neúředníci) zdrav.poj. VPP 10,00 

 
  SF_stravenky VPP 5,00 

 
  odměny Zastupitelé 180,00 

 
  odměny Zastupitelé Sociální pojištění 45,00 

 
  odměny Zastupitelé Zdravotní pojištění 17,00 

 
  platy dohody, smlouvy SDH 25,00 

 
  platy zam. (neúředníci)soc. poj. SDH 6,50 

 
  platy zam. (neúředníci) zdrav. poj. SDH 2,50 

 
  platy dohody, smlouvy Refundace 2,00 

 
  sečení trávy  300,00 

 
  investice_oplocení ZŠ Nádražní 57,00 

 
  Investice_Rozšíření MŠ Plácky 370,00 

 
  elektřina DPS 14,00 

 
  Okna_investice Zateplení DPS 237,00 

 
  úroky ČOV -50,00 

 
  úroky ZS -100,00 

 
  opravy komunikací_Souboř 233,20 

 
  materiál provoz MÚ -70,00 

 
  DHIM provoz MÚ 70,00 

 
  služby pošt soc.dávky -10,00 

 
  služby pošt provoz MÚ -50,00 

 
  daně provoz MÚ -283,30 

 



  příspěvky souhrnné ZUŠ -142,60 
 

  ostatní služby Kancelář starosty 20,00 
 

  Upravený rozpočet 113 230,10 
 

   
 

 
 

 
 

Rozpočtová opatření č.ZM04_RO02                                                                           var.1 
 

   
 

   
 

Financování 

  
 

   
 

Úprava výdajů 

 
 

Popis t.Kč 

 
 

kontrolní součet  0,00 

 
 

   
 

   
 

   
 

Splátky úvěrů 

  
 

Popis t.Kč 

 
 

ČS 3 536,50 

 
 

Celkem splátky úvěrů 3 536,50 

 
 

   
 

Zdroje 

  
 

Popis t.Kč 

 
 

Převaha příjmů -12 442,50 

 
 

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 15 979,00 

 
 

Celkem příjmy 3 536,50 

 
 

   
 

Zpracovala : Jaroslava Fialová 

  
 

 


