
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 14. září 2009 

4/2009/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

4.2009/28ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města  2.12.08, 

29.4.9 a 24.6.09. 

4.2009/29ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad 

rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou č. 8/2009/RM, 9/2009/RM, 10/2009/RM, 

11/2009/RM a 12/2009/RM. 

4.2009/30ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 

odst. 1 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, informaci starosty města Stanislava 

Vrby ukončení demoličních prací a zahájení stavebních prací marketu BILLA. 

4.2009/31ZM-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 2009 

za období 1/2009 - 8/2009.  

4.2009/32ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlášení zjednodušeného 

podlimitního řízení na akci „Rekonstrukce ul. Nádražní“ s tím, že termín podání nabídky je 

24.9.2009. 

 

II. ZM schvaluje: 

4.2009/87ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o vázaném účtu u 

Raiffeisenbank, a.s., kterým se upřesňují podmínky pro vyplacení uložené částky v čl. 4 odst. 

4.5. S tím, že starosta požádá o písemné potvrzení kompletnosti požadovaných dokumentů.   

4.2009/88ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti 

k Základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina dle podkladového materiálu  

ZK-05-2009-97, př.14. 

4.2009/89ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o bezúplatném převodu práv a 

závazků k Základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina dle podkladového 

materiálu  ZK-05-2009-97, př.16. 

4.2009/90ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Darovací smlouvu na převod movitého 

majetku Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina na Město Ledeč nad 

Sázavou  dle podkladového materiálu ZK-05-2009-97, př.17. 

4.2009/91ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Darovací smlouvu na převod nemovitého 

majetku Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina na Město Ledeč nad 

Sázavou  dle podkladového materiálu ZK-05-2009-97, př.18. 

4.2009/92ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti 

k Domu dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina dle podkladového materiálu 

ZK-05-2009-97, př.19. 



4.2009/93ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o bezúplatném převodu práv a 

závazků k Domu dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina dle podkladového 

materiálu  ZK-05-2009-97, př.21. 

4.2009/94ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Darovací smlouvu na převod movitého 

majetku Domu dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina na Město Ledeč nad 

Sázavou  dle podkladového materiálu ZK-05-2009-97, př.22. 

4.2009/95ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření darovací smlouvy týkající se 

nákupu soupravy Alkoholtesteru Alcotest Dräger 7510 a jeho následné darování do vlastnictví 

Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje pro využití Obvodního oddělení Policie 

ČR Ledeč nad Sázavou v hodnotě 39.984,- Kč včetně DPH  a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy.  

4.2009/96ZM-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 na provoz 

kontaktních míst CzechPoint v částce 79.837,- Kč. 

4.2009/97ZM-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 na 

akceschopnost hasičů v částce 30.000,- Kč. 

4.2009/98ZM-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 na změnu 

informačního systému knihovny v částce 82.000,- Kč. 

4.2009/99ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM04_RO3 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. 

4.2009/100ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrh změnu závazných 

ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu ZM04_090914. 

4.2009/101ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej částí pozemku parc.č. 1230/25 za 

cenu 250,- Kč/m
2
 těmto subjektům: 

Kowa spol. s r.o. Pod Šeptouchovem čp. 510, Ledeč nad Sázavou         6.000 m
2 

Spokojený Pes.cz s.r.o. Ovesná Lhota čp. 12                                          15.000 m
2
   

uniMONT J.C.K,. s.r.o. Hradec čp. 8                                                     10.000 m
2 

EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč n.S.                                                              5.000 m
2 

4.2009/102ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr preferovaného uchazeče na obsazení 

části průmyslové zóny fotovoltaickou elektrárnou. 

Greensol a.s. Máchova čp. 21, Praha 2                                                    40.000 m
2
 

B:POWER s.r.o. U Borové 69, Havlíčkův Brod                                     40.000 m
2
 

4.2009/103ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozšíření rekonstrukce komunikace v ulici 

J.Haška o vybudování podkladních vrstev o mocnosti 40 cm z důvodů nedostatečné únosností 

podloží  dle předložené varianty č. I od projektanta Ing. Jaroslava Kolmaše a pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. 

4.2009/104ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, koupi části pozemku parc.č. 330/1 o 

výměře cca 40 m
2
 od pana Luboše Vítka z Obrvaně dle geometrického odměření za cenu 14,- 

Kč/m
2
. 



4.2009/105ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. 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) u pozemku parc. č. 2324/2 v kat.území Ledeč nad 

Sázavou za cenu 1.500,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této 

smlouvy. 

4.2009/106ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. 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) u pozemku parc. č. 152 v kat.území Ledeč nad Sázavou 

za cenu 700,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

4.2009/107ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene  k pozemku parc.č. 2324/1 a pozemku parc.č. 1685/1  v kat. území Ledeč nad 

Sázavou spočívající ve výkonu komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č, 

127/2005 Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů ve 

prospěch „Telefonica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 

4 za jednorázovou úhradu 5.015,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem 

této smlouvy. 

4.2009/108ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej  pozemku parc.č. 875/7 o výměře  

87 m
2
 v kat. území  Ledeč nad Sázavou, panu Mgr. Kamilu Prischingovi z Ledče nad Sázavou  

za cenu 100,- Kč/m
2
.  

4.2009/109ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podání žádosti o dotaci a zajištění finanční 

spoluúčasti v rámci projektu „Putujeme za krásami regionu Ledečska“ z Regionálního 

operačního programu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

v  předběžných nákladech 1.640.534,- Kč.   

4.2009/110ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navýšení spoluúčasti Města Ledeč nad 

Sázavou na akci Staročeská pouť 2009 o 12.000,- Kč. 

 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

4.2009/9ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavo neschvaluje v souladu s § 85 

písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  v současné době zřízení 

autobusových zastávek u PENNYmarketu z finančních důvodů a doporučuje jej vypustit z 

programu komunitního plánování. 

 

 

IV. ZM zmocňuje: 

4.2009/8ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  zmocňuje v souladu s § 84 odst. 

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

podpisem smluv o poskytnutí dotace dle usnesení č. 4.2009/96ZM-s), 4.2009/97ZM-s) a 

4.2009/98ZM-s). 

4.2009/9ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radu města Ledeč nad Sázavou výběrem 

dodavatele a schválení smlouvy o dílo s vítězem veřejné podlimitní zakázky „Rekonstrukce 

ul. Nádražní“ tak, aby rekonstrukce mohla být zahájena v říjnu 2009. 



V. ZM vydává: 

4.2009/2ZM-vy) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku města 

č.2/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

 

 

 

VI. ZM jmenuje: 

4.2009/1ZM-jm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, šestičlennou vyjednávací komisi na výběr 

preferovaného uchazeče pro průmyslovou zónu ve složení Otto Vopěnka, Miroslav Kouba, 

Martin Píbil, starosta Stanislav Vrba, RNDr. Pavel Policar plus 1 externista. Komise podá 

zprávu na zasedání zastupitelstva města dne 9.11.2009. 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba             PaedDr. Ilona Dokoupilová 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 14. září 2009 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 


