
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 20. prosince 2010 
3a/2010/ZM 

 
 

I.  ZM schvaluje : 
3a.2010/26ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze 
dne 1.3.2010 na prodej pozemku parc.č. 1230/42 v kat. území Ledeč nad Sázavou se 
společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 
1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. 
3a.2010/27ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh darovací smlouvy, kterou se 
upřesňují podmínky součinnosti s kupní smlouvou ze dne 1.3.2010 se společností ENERGY 
One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 a 
pověřuje starostu města podpisem  smlouvy. 
3a.2010/28ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh darovací smlouvy, kterou společnost 
STAND-BY Europe, s.r.o., IČ 28163141, se sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, 
PSČ 155 00 poskytne Městu Ledeč nad Sázavou dar a pověřuje starostu města podpisem  
smlouvy. 
3a.2010/29ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh darovací smlouvy, kterou se 
upřesňují podmínky peněžního plnění do 31.12.2020  v součinnosti s kupní smlouvou ze dne 
1.3.2010 se společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U 
Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
3a.2010/30ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh darovací smlouvy, kterou se 
upřesňují podmínky peněžního plnění do 31.12.2030  v součinnosti s kupní smlouvou ze dne 
1.3.2010 se společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U 
Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje starostu města podpisem  smlouvy. 
3a.2010/31ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 
kterou se účastníci zavazují k prodeji pozemku parc.č. 1230/42 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou zpět městu do 31.12.2045  v součinnosti s kupní smlouvou ze dne 1.3.2010 se 
společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 
1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
3a.2010/32ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o zrušení smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného  břemene se společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se 
sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 ze dne 3.6.2010 a pověřuje 
starostu města podpisem dohody. 
3a.2010/33ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného  břemene se společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem 
Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00,   spočívající v právu zřízení zemního 



kabelového vedení VN na parc.č. 1230/25, 1230/43 a 2273/10 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou a pověřuje starostu města podpisem  smlouvy. 
3a.2010/34ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o zřízení věcného  
břemene se společností Unicredit Leasing CZ, a.s., IČ 15886492, se sídlem Praha 5, Radlická 
14/3201, PSČ 150 00, za vedlejší účasti společnosti ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se 
sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00,   spočívající v právu zřízení  
zemního kabelového vedení VN na parc.č. 1230/25, 1230/43 a 2273/10 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou za jednorázovou náhradu  2.200,-  Kč + DPH a pověřuje starostu města 
podpisem dodatku smlouvy. 
3a.2010/35ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh kupní smlouvy na prodej rolby 
společnosti TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
3a.2010/36ZM-s)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh kupní smlouvy včetně dohody  na 
prodej nemovitosti - budovu občanské vybavenosti čp. 592 postavenou na pozemku parc. čís. 
st. 598 zast. pl. a nádvoří a pozemek parc. čís. st. 598 zast. pl. a nádvoří, vše v katastrálním 
území Ledeč nad Sázavou společnosti TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
      
 
 
 
 

II.  ZM ukládá : 
3a.2010/1ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 119 odst. 3, 
písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kontrolnímu výboru prověřit znění 
všech smluv kolem FVE s ENERGY One s.r.o. tak, jak byly odsouhlaseny Zastupitelstvem 
města Ledeč nad Sázavou, splnění povinnosti starosty prověřit s právníkem jejich znění a 
bezpečnosti pro Město, a skutečně podepsané smlouvy a jejich výhodnost a bezpečnost pro 
Město. 

Termín splnění:   31. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Vaněk     Ing.  Jan Drápela 

  starosta města            ověřovatel usnesení      
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 20. 12. 2010 
Zapsala : Jitka Urbanová 
 
 
 
 
 


