
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 23. února 2008 

1/2009/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

1.2009/1ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města z 22.12.2008. 

1.2009/2ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 

Rady města Ledeč nad Sázavou č. 19/2008/RM, 1/2009/RM a 2/2009/RM. 

1.2009/3ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu předsedy 

finančního výboru pana Karla Šrámka o jednání tohoto výboru dne 3.6.2008, 8.12.2008 a 

12.2.2009. 

1.2009/4ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí odpověď starosty 

města Stanislava Vrby na poţadavky kontrolního výboru formulované jeho předsedou ing. 

Janem Drápelou dne 8.12.2008.  

1.2009/5ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o přípravě akcí BILLA, rekonstrukce kulturního sálu, nového sídla pro 

TS a převzetí akcií společnosti Vodovody a kanalizace H.Brod, a.s. v hodnotě 46.328.000,- 

Kč. 

1.2009/6ZM-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 2008 

za období 1/2008 –12/2008.  

1.2009/7ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí doporučení 

Finančního výboru ze dne 12.2.2009 ke schválení návrhu rozpočtu na rok 2009. 

1.2009/8ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dopis MŢP ČR ze dne 29.1.2009 pod 

č.j. 297/660/09/ 7730/ENV/09, kterým  je dotační akce vedená v podprogramu ISPROFIN 

pod evidenčním číslem 2151240006 je řádně ukončena, povaţována za uzavřenou a čerpání 

dotace za oprávněné. Jedná se o akci „Zajištění bezpečnosti před nenadálým vznikem skalních 

řícení v prostorách skalních masivů Šeptouchova a Ledečský hrad v Ledči nad Sázavou“. 

1.2009/9ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení 

Regionální rady regionu soudrţnosti jihovýchod ze dne 23.2.2009, ţe projekt Sportovní 

centrum – přístavba bazénu a relaxačního centra nebyl schválen k financování z programu 

ROP JV.  

 

 

II. ZM schvaluje: 

1.2009/1ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  úplatné převedení budovy čp. 592 

v ulici Pod Stínadly  postavené na pozemku parc.č. st. 598 včetně movitých věcí pevně 

s budovou spojených, pozemek parc.č. st. 598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.599 

m
2
, budovu bez čp. postavenou na pozemku parc.č. st. 1702 (Na Pláckách), pozemek parc.č. 

st. 1702 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m
2
 a geometrickým plánem č. 1891-

193/2008 nově zaměřený pozemek parc.č. 1229/7 – ostatní plocha, manipulační plocha o 

výměře 554 m
2
 včetně všech součástí a příslušenství, všechno v kat. území a obci Ledeč nad 

Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou za dohodnutou 

kupní cenu v celkové výši 3.250.000,- Kč. 

1.2009/2ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  na doporučení Rady města Ledeč nad 



Sázavou  jako navýšení svého podílu do společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. příplatek 

v částce 1.800 tis. Kč určený na obnovu hradu Ledeč nad Sázavou pro rok 2009. 

1.2009/3ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s s § 85 písm. 

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

dofinancování výkonu státní správy  ve výši 660.061,- Kč (UZ 98116). 

1.2009/4ZM-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 na dávky sociální 

péče a dávky v hmotné nouzi ve výši 1.500.000,-  Kč (UZ .13306). 

1.2009/5ZM-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 kraje Vysočina na výkon 

státní správy a školství na rok 2009  ve výši 4.283.564,-  Kč. 

1.2009/6ZM-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:           

 

I.                  Příspěvky   

 

požadavek  

(návrh) 

zařazeno do 

rozpočtu 2009 

Název akce  Kč Kč 

Český kynologický svaz 10.000.- z RM 

Urbanová Koţlí  30.000,-  0 

Jurman Štěpánov u Svr. (Čítanka Vysočiny) 5.000,- 0 

 Oblastní charita – středisko osobní asistence 30.000,- 30.000,- 

DANATEA 45.000,- 0 

Oblastní charita – stacionář Petrklíč 120.000,- 120.000,- 

Automotoklub Ledeč n.S.  – vytyčení trasy 101.200,- 101.200,- 

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

A-divadlo (0) 0 

ČCK Ledeč n.S. 5.000,- z  RM 

 TJ Sokol (provoz. náklady – plyn,voda, elektro) 120.000,- 113.000,- 

Centrum pro zdravotně postiţené ( 3.000,-) z  RM 

Svaz diabetiků ČR  2.000,- z  RM 

Český rybářský svaz (publikace k 90.výročí) 3.000,- z  RM 

DDM – na akce roku 2009  135.000,- 35.000,- 

Cykloklub Přibyslav – spolufinancování závodů 40.000,- 0 

Molekul o.s. – kulturní akce 2009 50.000,- 50.000,- 

Notorix Denatur o.s.  (10.000,-) z RM 

Melechov o.s. 15.000,- z RM 

TJ Kovofiniš  500.000,- 500.000,- 

Tenisový klub Ledeč n.S. 30.000,- 30.000,- 

 Majáles 15.000,- z  RM 

ZUŠ – festival dechovek ZUŠ 20.000,- starosta 

 Oblastní charita – mateřské centrum Ledňáček 10.000,-                      z RM 

Rada města (RM) 100.000.- 100.000,- 

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

CELKEM  1.159.200,-  

 

1.2009/7ZM-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 na rok 2009  příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč n. S. ve výši 4.807.000,- Kč. 



1.2009/8ZM-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 na rok 2009 příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč n. S. ve výši 2.219.000,- Kč. 

1.2009/9ZM-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 na rok 2009 Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina ve výši 300.000,- Kč a 

pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušného dodatku.  

1.2009/10ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu na rok 2009 

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

platném znění, schvaluje. 

1.2009/11ZM-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 2009, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

1.2009/12ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu Fondu 

rozvoje bydlení  na rok 2009 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 

1.2009/13ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ţádost paní Márie Dvořákové 

o prominutí poplatků z prodlení za dluţné nájemné a sluţby spojené s uţíváním bytu. 

1.2009/14ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na ţádost Márie Dvořákové 

dosud vymoţenou částku na poplatcích z prodlení sráţkou z důchodu pouţít na úhradu dluhu 

za nájem a sluţby spojené s uţíváním bytu, který nebyl vymáhán soudní cestou. 

1.2009/15ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 

v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – CzechPOINT“. 

1.2009/16ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcících, v platném znění,  uzavření smlouvy „Dodatek č 1 ke smlouvě č. 

08014716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ČR v rámci operačního programu Ţivotní 

prostředí“. Předmětem  smlouvy je změna účtu – zřízení samostatného účtu na akci  

„CZ.1.02/6.6.00/08.01156 – Monitoring skalních masivů v Ledči nad Sázavou 2008 – 2011“. 

1.2009/17ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích. v platném znění, uzavření smlouvy „Dohoda o úpravě soupisu 

dokladů a účtů u akce OPŢP č. 08014716“. Předmětem  smlouvy je změna účtu – zřízení 

samostatného účtu na akci  „CZ.1.02/6.6.00/08.01156 – Monitoring skalních masivů v Ledči 

nad Sázavou 2008 – 2011“. 

1.2009/18ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku Rámcové 

smlouvy  pro rok 2009 s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 

584 01 Ledeč nad Sázavou na opravy, údrţbu a úklid městských komunikací, údrţbu a 

provozování městských hřbitovů, údrţbu a obnovu dopravního značení, údrţbu a 

monitorování uzavřené skládky Rašovec, osvětlení místních komunikací a chodníků, údrţbu 

městských travnatých ploch, údrţbu dřevin a zimní údrţbu městských komunikací. 

1.2009/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 550.000,00 Kč, s DPH 654.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou  

„Údrţba a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou“.   

1.2009/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 



Sázavou za částku bez DPH 1.400.000,00 Kč, s DPH 1.666.000,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Letní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.   

1.2009/21ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 650.000,00 Kč, s DPH 773.500,00 Kč. Předmětem smlouvy je  

„Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou“. 

1.2009/22ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 220.000,00 Kč, s DPH 261.800,00 Kč. Předmětem smlouvy je  

„Údrţba a monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou“. 

1.2009/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 2.450.000,00 Kč, s DPH 2.915.500,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Údrţba a provozování světelných bodů v Ledči nad Sázavou“. 

1.2009/24ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 1.140.000,00 Kč, s DPH 1.356.600,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Údrţba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“. 

1.2009/25ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 1.500.000,00 Kč, s DPH 1.785.000,00 Kč. Předmětem smlouvy 

je  „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“. 

1.2009/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou za částku bez DPH 350.000,00 Kč, s DPH 416.500,00 Kč. Předmětem smlouvy je  

„Údrţba dřevin v Ledči nad Sázavou“. 

1.2009/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

418/1 v kat. území Vrbka cca 20 m
2
 panu Milošovi Rázlovi, Dolní Březinka, Světlá n/S dle 

geometrického zaměření na vlastní náklady za cenu 20,- Kč/m
2    

 

1.2009/28ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

1072 o výměře 68 m
2
 s budovou bez čp. a části pozemku parc.č. 1685/1 o výměře cca 1.300 

m
2
 v kat. území Ledeč nad Sázavou Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B.Němcové 188 za 

cenu  1,- Kč/m
2
 s tím, ţe pokud do roku 2013 nezahájí Oblastní charita H. Brod výstavbu 

objektu, bude pozemek za stejných podmínek převeden zpět městu Ledeč nad Sázavou. 

1.2009/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

pozemku parc. č. 905/16 a 1243/33 za část pozemku parc. č. PK 2243 v kat. území Ledeč nad 

Sázavou dle geometrického zaměření, které bude hradit kaţdá strana jednou polovinou. 

1.2009/30ZM-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 smlouvě 

budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene  k pozemkům parc.č. 116, 113/1, st. 234, st. 245 

a st. 288 v kat. území Ledeč nad Sázavou  a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene k pozemkům parc.č. 2330/1, st. 227, st. 243, 101, 2215/43, 2215/19, 

2215/44, 2215/24, PK 2330, PK 100 a PK 103 v kat. území Ledeč nad Sázavou (lokalita u 



autobusového nádraţí) spočívající ve zřizování a provozování distribuční soustavy ve smyslu 

ustanovení § 25 , odst.5 zákona č, 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve prospěch „ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín. 

1.2009/31ZM-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 o zřízení 

věcného břemene  k pozemku parc.č. 1229/6 v kat. území Ledeč nad Sázavou (lokalita 

Plácky) spočívající ve zřizování a provozování distribuční soustavy ve smyslu ustanovení § 

25 , odst.5 zákona č, 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve prospěch „ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč. 

1.2009/32ZM-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  k pozemku parc.č. 229/19 v kat. území Habrek (lokalita Stará Habrecká) 

spočívající ve zřizování a provozování distribuční soustavy ve smyslu ustanovení § 25 , odst.5 

zákona č, 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve prospěch „ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za 

jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč. 

1.2009/33ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 3) 

zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vnitřní směrnici č. 3/2009 „Řešení ztrát a 

nálezů “. 

1.2009/34ZM-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 dílo na 

Projektovou dokumentaci – přípojka vody pro sportovní areál „Rašovec“ v Ledči nad 

Sázavou za cenu 6.500,- Kč. 

1.2009/35ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, moţnost umístění fotovoltaické elektrárny 

na průmyslové zóně (pozemek parc.č. 1230/25 v k.ú. Ledeč  nad Sázavou). 

1.2009/36ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podání ţádosti o bezúplatný převod 

vozidla CAMIVA od hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. 

 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

1.2009/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 

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

109/1- ostatní plocha  o výměře 844 m
2
 a pozemek parc. č. 320/2 – ostatní plocha  o výměře 

382 m
2
  v katastrálním území Leština u Ledče nad Sázavou. 

 

 

 

IV. ZM zmocňuje: 

1.2009/1ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 

„Ţádosti o poskytnutí dotace“ a „ Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Integrovaného 

operačního programu „E-Government v obcích – CzechPOINT“. 

1.2009/2ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města pana Stanislava 

Vrbu k podpisu dodatku č.14 ke smlouvě s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, 

který řeší poskytnutí příspěvku 300.000,- Kč  

 

 

 

 



V. ZM ukládá: 

1.2009/1ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 3 

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

uplatnit na valné hromadě společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. poţadavek na účast 

zástupce Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou při výběrových řízeních pořádaných 

společností   Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

Termín: 30.6.2009                      Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta města 

1.2009/2ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 3 

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 9.3.2009                            Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS 
1.2009/3ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vedoucímu odboru matriky a sociálních 

sluţeb Ing. Juliu Bartovi zastavit výkon rozhodnutí sráţkou z důchodu paní Márie Dvořákové. 

Termín: 28.2.2009                      Zodpovídá: Ing. Julius Barta – ved. OMSS 

 

 

VI. ZM ruší: 

1.2009/1ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, své usnesení č. III.7.2008/4ZM-ne) ze dne 

22.12.2008. 

 

 

VII. ZM stanovuje: 

1.2009/1ZM-st)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě nařízení vlády č. 

20/2009 Sb., měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou 

s platností od 1.3.2009 v následujících hodnotách: 

za výkon funkce  člena rady   1650,- Kč 

   předsedy výboru (komise)   560,- Kč 

   člena výboru (komise)   480,- Kč 

   člena zastupitelstva    180,- Kč 

příplatek podle počtu obyvatel     120,- Kč    

  

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                       Mgr. František Trpišovský   

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 23. února 2009 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 

 

 

 

 

 



 Rozpočet   2009  

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)   

    

Příjmy  

Popis t.Kč 

Třída 1 - daňové příjmy 50 418,40 

Třída 2 - nedaňové příjmy 9 808,50 

Třída 3 - kapitálové příjmy 10 392,00 

Třída 4 - dotace 8 523,60 

PŘÍJMY CELKEM        79 142,50 

  

Výdaje   

Popis t.Kč 

mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 12 510,50 

mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 781,00 

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

mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 383,50 

mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 570,50 

mzdové výdaje - kap.18 - OS SDH 94,00 

mzdové výdaje - kap.20 - refundace 2,00 

mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 983,00 

mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS I 1 309,00 

mzdové výdaje - kap.27 - kronika 15,00 

mzdové výdaje - kap.28 - LN 7,50 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 6 187,10 

běžné výdaje - souhrnně - OS Inf.centrum 674,10 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 164,00 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 807,00 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 148,60 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 0,00 

běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 450,50 

běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 200,00 

Celkem kap.1 32 422,30 

běžné výdaje - kap.31 - finance 6 239,90 

běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 7 132,50 

běžné výdaje -kap.46 - KPOZ 95,40 

běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 2 192,00 

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 323,80 

běžné výdaje - volby 0,00 

Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS… 
bez investic a příspěvků 

16 983,60 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice 6 626,20 

příspěvky ZM - kap.31 - 1 159,20 

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 7 657,80 

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 075,10 

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 4 639,50 

Celkem běžné výdaje OVŽP 17 372,40 

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 1 500,00 

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

Celkem sociální dávky 1 560,00 

Celkem výdaje 76 123,70 

 
  

  



Financování   

    

Rozpočet  2009 

Popis t.Kč 

kontrolní součet Zdroje - úvěry 0,00 

  

Splátky úvěrů   

Popis t.Kč 

ČS 3 937,00 

Celkem splátky úvěrů 3 937,00 

    

    

Zdroje   

Popis t.Kč 

příjmy - výdaje 3 018,80 

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 918,20 

Celkem příjmy 3 937,00 

  

Zpracovala: Jaroslava Fialová   

    

Vyvěšeno dne: 6.2.2009   

    

Sejmuto dne: 23.2.2009   

    

 

 

 

 

Poskytnuté příspěvky z  rozpočtu roku 2009  

I.                  Příspěvky   
  

    

zařazeno 

do rozpočtu 

Název akce účel příspěvku t.Kč 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 

centrum osobní asistence a stacionář Petrklíč 

 Příspěvek na ledečské uţivatele sluţeb  150,00 

AMK Ledeč n.S. Vytýčení motokrosové trasy 101,20 

Svaz důchodců  ČR Zajištění programu pro seniory 30,00 

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou Provozní náklady (plyn,elektřina,voda) 113,00 

Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou Akce r. 2009 35,00 

Rada města  Příspěvky dalším ţadatelům 100,00 

Starosta města (ZUŠ, DDM, futsal, drsoň, ples)   Příspěvky na další akce 50,00 

Molekul, o.s. kulturní akce r.2009 50,00 

TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou ( Podpora mládeţnického sportu) 500,00 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou   30,00 

Celkem pokryto rozpočtem:   1159,20 

 


