
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 9. listopadu 2009 

5/2009/ZM 

 

I. ZM bere na vědomí : 

5.2009/33ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města  v roce 2009. 

5.2009/34ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad 

rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou č. 13/2009/RM, 14/2009/RM  a 15/2009/RM. 

5.2009/35ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 3 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, informaci starosty města Stanislava 

Vrby o průběhu akce BILLA, úhradě kupní ceny za nemovitosti a faktury za demolici kina.  

5.2009/36ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 3 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, informaci starosty města Stanislava 

Vrby o investičních akcích města z 3. a 4. čtvrtletí 2009.  

5.2009/37ZM-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 - 10/2009.  

5.2009/38ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výši ceny 

vodovodu Vrbka a Souboř, které dle znaleckých posudků č. 6862/312/2009 I a č. 

6862/312/2009 CH činí 1.188.000,- a 2.111.000,- Kč.  

5.2009/39ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí firmou DRUPOS 

vypracovaný seznam pozemků dotčených trasou kanalizace z obcí Habrek a Obrvaň. 

 

 

II. ZM schvaluje: 

5.2009/111ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, a v návaznosti na své usnesení 

č. 3.2006/50ZM-s) ze dne 19.6.2006 Kupní smlouvu 2B na prodej částí pozemků p.č. 227, 

229, 245, 103 a 113/1 u autobusového nádraží v k.ú. Ledeč nad Sázavou společnosti BILLA 

Reality, s.r.o.  za cenu 2000,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této 

smlouvy.    

5.2009/112ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizovací listinu příspěvkové 

organizace města Ledeč nad Sázavou „Středisko volného času Ledeč nad Sázavou, 

příspěvková organizace“. 

5.2009/113ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizovací listinu příspěvkové 

organizace města Ledeč nad Sázavou „Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, 

příspěvková organizace“. 

5.2009/114ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o převodu vlastnictví 

k majetku ČR na bezúplatný převod hasičského vozu CAMIVA CCF 4000 HB 88-46 

s vybavením v hodnotě 4.780.138,98 Kč z kraje Vysočina na Město Ledeč nad Sázavou a 

pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

5.2009/115ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o zabezpečení požární ochrany 

na území města Ledeč nad Sázavou s ČR - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a 

pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 



5.2009/116ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dodatek č.1 ke Smlouvě o zabezpečení 

požární ochrany na území města Ledeč nad Sázavou s ČR - Hasičský záchranný sbor kraje 

Vysočina, kterým se Město zavazuje v roce 2010 zajistit repasi kompresoru a opravu nátěru 

fasády ledečské stanice HZS v celkové výši do 300.000,- Kč a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

5.2009/117ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej budovy čp. 592 – 

občanská vybavenost, stojící na pozemku parc.č. st. 598 a pozemku parc.č. st. 598 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 2 599 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou firmě TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. za cenu 3.250.000,- Kč + DPH a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 

podpisem této smlouvy. 

5.2009/118ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí příspěvku z rozvojového 

fondu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na akci „Ledeč nad Sázavou – 

ZTV 18 RD Plácky I“ ve výši 450.000,- Kč. 

5.2009/119ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí 

příspěvku z rozvojového fondu  společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na 

akci „Ledeč nad Sázavou – ZTV 18 RD Plácky I“ ve výši 450.000,- Kč a pověřuje starostu 

města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

5.2009/120ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí příspěvku z rozvojového 

fondu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na akci „Hlavní vodovodní řad 

k ZTV 18 RD a k ZTV - Průmyslová zóna  Zahrádecká v  Ledči nad Sázavou“ ve výši  

200.000,- Kč. 

5.2009/121ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí 

příspěvku z rozvojového fondu  společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na 

akci „Hlavní vodovodní řad k ZTV 18 RD a k ZTV - Průmyslová zóna  Zahrádecká v  Ledči 

nad Sázavou“.ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této 

smlouvy. 

5.2009/122ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85, 

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

na náklady účtované auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008 v částce 

5000,- Kč. 

5.2009/123ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 

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

na podporu turistického informačního centra v částce 47.000,- Kč. 

5.2009/124ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM05_RO4 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. 

5.2009/125ZM-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 ZM-05/2009-16. 

5.2009/126ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dodatek č. 1 Zřizovací listiny 

Mateřská škola Ledeč nad Sázavou (č.5.2002/2ZM-z ze dne 21.10.2002, změněná 

č.5.2006/128ZM-s ze dne 11.10.2006) s ohledem na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 



5.2009/127ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dodatek č. 1 Zřizovací listiny 

Základní škola Ledeč nad Sázavou (č.5.2002/1ZM-z ze dne 21.10.2002, změněná 

č.2.2005/9ZM-s ze dne 6.4.2005) se s ohledem na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2009/128ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převedení vodovodů v obci 

Souboř a v obci Vrbka včetně všech provozních objektů současnému provozovateli tj. 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. formou navýšení jmění Města Ledeč nad 

Sázavou v uvedené společnosti a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem 

příslušných smluv. 

5.2009/129ZM-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. 

887/42 o rozloze cca 180m
2
 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou Josefu  a Marii 

Novákovým z Ledče nad Sázavou, dle geometrického odměření, za cenu 100,- Kč/m
2
. 

5.2009/130ZM-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 o budoucí 

smlouvě o zřízení věcných břemen  s Telefónica O2 Czech Republic,a.s. se sídlem Praha 4, 

Michle, ul. Za Brumlovkou čp. 266/2, týkající se pozemku parc. č. 2215/19, 2215/42, 

2215/43, 2799 a 2800 v k.ú. Ledeč nad Sázavou pro účely uložení podzemního 

komunikačního vedení veřejné sítě komunikační sítě kabely  a účastnickými rozvaděči. 

v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu  530,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 

podpisem této smlouvy. 

5.2009/131ZM-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 umístění 

veřejné komunikační sítě Telefónica O2 Czech Republic,a.s. zastoupená Vladimírem 

Semerádem o vnitřním komunikačním vedení veřejné komunikační sítě mezi Billou a BUS 

vedené po pozemcích parc. č. 2215/19, 2215/42, 2215/43, 2799 a 2800 v kat.území Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

5.2009/132ZM-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) u pozemku parc. číslo PK 929, 949/1, 1217, 

1219 a 2243  v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 2.700,- Kč a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

5.2009/133ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zpracování projektu na úpravu 

autobusového nádraží a přilehlých komunikací projektantem Ing. Kolmašem z Chotěboře. 

5.2009/134ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozšíření Rámcové smlouvy 

s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., ze dne 26.2.2007 o činnost č. 10 sběr, svoz a nakládání 

s odpady. 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

5.2009/10ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 84 

odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  přijetí nabídek firem B:Power, s.r.o. 

H.Brod a Greensol, a.s. Praha  na odkup pozemku parc. č. 1230/25 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. 

 



IV. ZM ukládá: 

5.2009/9ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Janu 

Čepovi zajistit po schválení rozpočtu na rok 2010 ve spolupráci s velitelem ledečské stanice 

HZS plnění dodatku č.1 ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany na území města Ledeč 

nad Sázavou - zajistit repasi kompresoru a opravu nátěru fasády ledečské stanice HZS 

v celkové výši do 300.000,- Kč. 

Termín: 30.9.2010                                                       Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS 

5.2009/10ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Janu 

Čepovi zajistit územní a stavební řízení na výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku 

parc. č. 1230/25 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

Termín: 31.1.2010                                                         Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS        

5.2009/11ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Janu 

Čepovi oslovit minimálně 10 firem k předložení nabídky obálkovou metodou na fotovoltaické 

elektrárny, a to do 18.12.2009 do 12:00 hodin na podatelnu městského úřadu. 

Termín: 30.11.2009                                                       Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS        

5.2009/12ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  referentovi pro rovoj města panu Luďku 

Šímovi prověřit zdroje financování (Mze + VaK) pro realizaci projektu kanalizace Obrvaň – 

Habrek a podat zprávu o výsledcích. 

Termín:  21.12.2009                                                                           Zodpovídá: Luděk Šíma       

 

 

 

V. ZM zřizuje: 

5.2009/1ZM-zř) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, příspěvkovou organizaci města 

Ledeč nad Sázavou „Středisko volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace“. 

5.2009/2ZM-zř) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, příspěvkovou organizaci města 

Ledeč nad Sázavou „Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace“. 

 

 

 

VI. ZM pověřuje: 

5.2009/3ZM-po) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Miroslava Hánečku do doby 

skončení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace města Ledeč nad Sázavou 

„Středisko volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace“ výkonem této funkce. 

5.2009/4ZM-po) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, paní Janu Laudátovou do doby 

skončení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace města Ledeč nad Sázavou 

„Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace“ výkonem této 

funkce. 

 

 

 

 



VII. ZM odkládá: 

5.2009/4ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vypracování projektové dokumentace a 

energetického hodnocení domů čp. 1202 a čp. 109 v souladu s podmínkami dotačního 

programu „Zelená úsporám“. 

 

 

VIII. ZM vydává: 

5.2009/3ZM-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,  a Čl. I bod 11 odst. 2) zákona č. 

362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2010, Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou 

č.3/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 1/2009, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                 RNDr. Pavel Policar 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 9. listopadu 2009 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 


