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USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/05/ZM 

konaného dne 22. července 2019 

   

92/2019/05/ZM – Program zasedání 

Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu včetně materiálů 

v bodě různé. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

93/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č. 913/24, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/24 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

do společného jmění manželům Ing. P. V. a Mgr. M. V., 58401 Ledeč nad Sázavou, za cenu 

820.500,- Kč včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

94/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č. 913/26, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/26 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

do společného jmění manželům L. B. a V. B., 58401 Ledeč nad Sázavou, za cenu 687.000,- Kč 

včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

95/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č.  913/30, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/30 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

panu M. Z., 58301 Chotěboř, za cenu 580.500 Kč včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

96/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č. 913/31, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/31 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

panu Ing. O. L., 58293 Kožlí, za cenu 528.000 Kč včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

97/2019/05/ZM – Protokol o výsledku výběru žadatelů na prodej pozemků 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, protokol o výsledku výběru žadatelů na základě podaných 

žádostí v souladu se záměrem a pravidly prodeje pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů 

v lokalitě Plácky – II. etapa. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

98/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č. 913/25, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/25 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

do podílového spoluvlastnictví panu Ing. M. K., 28525 Bohdaneč, a paní Ing. J. J., 58401 Ledeč 

nad Sázavou, za cenu 660.000 Kč včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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99/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č. 913/22, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/22 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

do společného jmění manželům V. K. a E. K., 58401 Ledeč nad Sázavou, za cenu 602.250 Kč 

včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

100/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č. 913/32, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/32 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

panu Ing. M. Z., 58401 Ledeč nad Sázavou, za cenu 580.000 Kč včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

101/2019/05/ZM – Prodej pozemku p.č. 913/27, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 913/27 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

do společného jmění manželům M. Č. a J. Č., 58401 Ledeč nad Sázavou, za cenu 488.250 Kč 

včetně DPH. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

102/2019/05/ZM – Kupní smlouva o prodeji pozemku p.č. 1238/11, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku 

označeného parc.č. 1238/11 odděleného z pozemku parc.č. 1238/1 dle geometrického plánu 

2408-45/2019 v k.ú. Ledeč nad Sázavou manželům T. za částku 9.100 Kč a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

103/2019/05/ZM – Kupní smlouva o prodeji pozemku p.č. 2243/20, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření kupní smlouvy o prodeji nově utvořeného 

pozemku označeného parc.č. 2243/20 dle geometrického plánu 2418-30/2019 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou obci Bojiště za částku 2.275 Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

104/2019/05/ZM – Kupní smlouva o prodeji pozemku p.č. 2310/17, k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření kupní smlouvy č. E618-S-983/2019/Kal o 

prodeji pozemku parc.č. 2310/17 odděleného z poz. parc. č. 2310/5 dle GP 2367-32/2018 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou se společností Správa železniční dopravní cesty, s. o. za částku 450 Kč a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

105/2019/05/ZM – Smlouva o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007623/VB/1 název stavby: Ledeč n.S., 

Zahrádecká, Na Pláckách se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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106/2019/05/ZM – Ukončení Smlouvy o správě a provozu areálu městského zimního 

stadionu 

Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu usnesení č. 89/2019/04/ZM ze dne 

24.6.2019  ve smyslu ukončení Smlouvy o správě a provozu areálu městského zimního stadionu, 

uzavřené dne 31. 3. 2005 se společností TS Ledeč nad Sázavou s. r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208 ve znění pozdějších dodatků a to dohodou ke dni 31. 7. 

2019 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 Návrh přijat 10 PRO, 2 ZDRŽEL SE 

 

107/2019/05/ZM – Zřizovací listina organizační složky města Zimní stadion Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 26 zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu 

organizační složky města Zimní stadion Ledeč nad Sázavou, se sídlem Nádražní 1292, 584 01 

Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 9 PRO, 1 PROTI, 2 ZDRŽEL SE 

 

108/2019/05/ZM – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Základní škola v Ledči n. S. – 

oprava a stavební úpravy gastro provozu“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 

7.3.2019 na akci „Základní škola v Ledči nad Sázavou – oprava a stavební úpravy gastro 

provozu“ se společností ATOS, spol. s r.o., Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 

62028081, jehož předmětem je navýšení celkové ceny díla (vícepráce/méněpráce) o 431.740 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Zdeněk Tůma            Ing. Martin Rozkošný 

            starosta města                                         ověřovatel usnesení 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 22. 7. 2019 

Zapsala: Lenka Žáčková 


