
 
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  
konaného dne 25.února 2008 

2/2008/ZM 
 
 
 

 
I. ZM bere na vědomí : 

2.2008/4ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města z 28.11.2007, 
19.12.2007 a 9.1.2008. 
2.2008/5ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou č. 1.2008/RM a 2/2008/RM.  
2.2008/6ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis ze zasedání 
Finančního výboru ze dne 14.2.2008. 
 
 
 
 

II. ZM schvaluje: 
2.2008/7ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zadat zpracování dokumentace pro územní 
řízení  na parcely pro rodinné domky v lokalitě Plácky I  firmě DRUPOS-PROJEKT,  v.o.s. 
Havlíčkův Brod za částku 80.000,- Kč. 
2.2008/8ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s par. 85 písm. 
j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí 
podpory na realizaci akce „Ledeč nad Sázavou - Perla Posázaví - Propagace města 
prostřednictvím Jaroslava Foglara“ v rámci grantového schématu Podpora regionálních a 
místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. Dodatek řeší změnu gestora na kraji 
Vysočina.  
2.2008/9ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s par. 85 písm. 
j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke Smlouvy o poskytnutí 
podpory na realizaci akce „Ledečsko 2007-2008“ v rámci grantového schématu Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. Dodatek řeší změnu gestora 
na kraji Vysočina 
2.2008/10ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku Rámcové smlouvy  pro 
rok 2008 s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou na opravy, údržbu a úklid městských komunikací, údržbu a provozování 
městských hřbitovů, údržbu a obnovu dopravního značení, údržbu a monitorování uzavřené 
skládky Rašovec, údržbu a provozování veřejného osvětlení, údržbu městských travnatých 
ploch, údržbu dřevin a zimní údržbu městských komunikací. 
2.2008/11ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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 je  „Údržba a 
provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou“.   



 2.2008/12ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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“.   
2.2008/13ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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“. 
2.2008/14ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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  „Údržba a 
monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou“. 
 2.2008/15ZM-s Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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  „Údržba a 
provozování světelných bodů v Ledči nad Sázavou“. 
2.2008/16ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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  „Údržba 
travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“. 
2.2008/17ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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 1.100.000,00 Kč, s DPH 1.309.000,00 Kč. Předmětem smlouvy je  „Údržba 
komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“. 
2.2008/18ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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“. 
2.2008/19ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích, v platném znění, uzavření 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  „Údržba dřevin 
v Ledči nad Sázavou“. 
2.2008/20ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,  prohlášení o případné finanční spoluúčasti 
na obnově kulturní památky domu čp. 72 na Husově náměstí v roce 2008.      
2.2008/21ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,  prohlášení o případné finanční spoluúčasti 
na obnově kulturní památky domu čp. 76 v Mlýnské ulici v roce 2008.  
2.2008/22ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení k 
provedení energetického auditu na objekty ZŠ Nádražní a MŠ Stínadla. 



2.2008/23ZM-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 žadatelům:  
Poř. Datum      Žadatel žádost příspěvek 
1 12.09.07  Oblastní charita – středisko raná péče 4x 17.917,- z RM
2 19.09.07  DANATEA 45.000,- 0
3 18.10.07 Oblastní charita – stacionář Petrklíč 120.000,- z kap. 2
4 30.11.07 FOKUS H.Brod 15.000,- 0
5 10.12.07 Svaz důchodců ČR 30.000,-  25.000,-
6 14.01.08 Svaz diabetiků zrušil žádost 0
7 14.01.08 Gabriel a Marek dům čp.72 100.000,- rozpočt. změnou
8 16.01.08 ČCK Ledeč n.S. ? z  RM
9 22.01.08 A-divadlo ? 2.000,-
10 22.01.08 Základní kynologická organizace 10.000,- z RM
11 29.01.08 DDM – nízkoprahové centrum 65.000,- 30.000,-
12 02.02.08 Český svaz včelařů –  katalog 100. výročí 

                                                - obnova fasády  
30.000,- 

150.000,- 
8.000,- 

35.000,- 
13 05.02.08 TJ Sokol 100.000,- 85.840,-
14 05.02.08 Kohlmayerová a Dymáková dům čp. 76 111.500,- rozpočt. změnou 
15 13.02.08 Molekul o.s. 50.000,- 40.000,-
16 15.02.08 Notorix Denatur o.s. 43.600,- 10.000,-
17 18.02.08 Melechov o.s. 10.000,- 10.000,-
18 18.02.08 TJ Kovofiniš – oddíl házená 50.000,- 40.000,-
19 18.02.08 TJ Kovofiniš 250.000,- 25.000,-
20 18.02.08 Majáles 11.000,- 11.000,-
21 20.02.08 ZUŠ – festival dechovek ZUŠ 25.000,- starosta
 
 
2.2008/24ZM-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 příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč ve výši 4.215.000,- Kč. 
2.2008/25ZM-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 příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč ve výši 1.646.000,- Kč. 
2.2008/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí půjčky z rozpočtu města 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve výši 1.440. 000,- Kč s tím, že o tuto hodnotu 
bude následně navýšeno jmění města ve této společnosti.  
2.2008/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu na rok 
2008 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, schvaluje. 
2.2008/28ZM-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 2008, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  
2.2008/29ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 
písm.a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  
- směnit část pozemku parc.č. 355/1 – ostatní komunikace o výměře cca 150 m2 + 56 m2 za 
pozemek parc. č. 241/5- ostatní plocha (silnice) o výměře 1352 m2 v k. ú. Obrvaň, manželům 
Žárovým, Praha 10, na komunikaci přes pozemek zřídit věcné břemeno na chůzi a průjezd pro 
osobní vozidla a náklady na geometrické měření ponese město. 



2.2008/30ZM-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. 
2236/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou manželům Rýdlovým, Ledeč nad Sázavou podle 
geometrického zaměření na náklady žadatele za cenu  100,- Kč/m2.  
2.2008/31ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odkoupení pozemku parc.č. 
241/7- silnice  o výměře 27 m2 v k. ú. Obrvaň, od paní Marie Rozkošné, Obrvaň za cenu 60,- 
Kč/m2.  
2.2008/32ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej stodoly na pozemku 
parc.č. 693 – stavební  a pozemku parc.č. st. 693 o výměře 109 m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou 
za celkovou  cenu  100.000,- Kč OVD Jednotě Havlíčkův Brod s tím, že bude nejdříve 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, kde bude zakotveno poskytnutí náhradního prostoru 
v minimální velikosti stodoly, vybudování nového vjezdu do dvora a ke garážím městského 
úřadu a celkové opravy příjezdové komunikace až k ulici J. Haška.  
                                                                

III. ZM stanovuje: 
2.2008/1ZM-st)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě nařízení 
vlády č. 614/2006 Sb. a usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou číslo 1.2007/1ZM-
st) , od 1.3.2008 měsíční odměnu neuvolněnému zastupiteli Ing. Petru Stránskému v celkové 
částce 700,- Kč.     
 

IV.  ZM vydává: 
2.2008/1ZM-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 § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku Města 
Ledeč nad Sázavou č.1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ledeč nad 
Sázavou č. 5/2003, o místních poplatcích. Změna se týká zrušení poplatku ze vstupného. 
 

V. ZM ukládá: 
2.2008/1ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města Stanislavu Vrbovi 
odpovědět na dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně 
bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2273/8 – ostatní komunikace o výměře 288 m2 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou. 
Termín: do 28.2.2008                                                                        Zodpovídá: Stanislav Vrba  
2.2008/2ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města Stanislavu Vrbovi 
intervenovat na odboru školství Krajského úřadu kraje Vysočina ve věci navýšení 
nenormativního rozpisu NIV pro Základní školu Ledeč nad Sázavou na rok 2008, případně 
jednat o rozdělení Základní školy na dva subjekty. 
Termín: do 28.2.2008                                                                        Zodpovídá: Stanislav Vrba  
 
 

 
 

Stanislav Vrba           Ing. Jan Drápela 
   starosta města                předseda návrhové komise 

 



V Ledči nad Sázavou dne 25.února 2008 
Zapsala : Lenka Ryšavá 
Rozpočet  2008 Schváleno 25.2.2008 

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)  
 

Příjmy  
Popis t.Kč 
Třída 1_daňové příjmy                                 55 224,90 
Třída 2_nedaňové příjmy                               11 817,20 
Třída 3_kapitálové příjmy                             1 075,80 
Třída 4_dotace                             9 020,70 
PŘÍJMY CELKEM        77 138,60 

 
Výdaje  
Popis t.Kč 
mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 393,50 
mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 753,50 
mzdové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 138,50 
mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 437,00 
mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 581,50 
mzdové výdaje - kap.18 - OS SDH 95,00 
mzdové výdaje - kap.20 - refundace 2,00 
mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 1 065,50 
mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 255,50 
mzdové výdaje - kap.27 - kronika 15,00 
mzdové výdaje - kap.28 - LN 7,50 
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 5 800,30 
běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 726,90 
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 161,50 
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 215,00 
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 73,10 
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 1 646,00 
běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 546,10 
běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 208,60 
Celkem kap.1 32 122,00 
běžné výdaje - kap.31 - finance 4 578,00 
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 8 187,00 
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 507,90 
Celkem kap.2- vnitřní správa 14 272,90 
kapitálové výdaje - kap.45 - investice 9 651,10 
příspěvky ZM - kap.31 - 751,00 
Běžné výdaje - kap._Životní prostředí 6 388,40 
Běžné výdaje - kap._Odpadové hospodářství 4 797,80 
Běžné výdaje -kap._Komunikace 4 290,00 
Celkem běžné výdaje OVŽP 15 476,20 
Běžné výdaje_Sociální dávky Stát                                 2 500,00 
Běžné výdaje_Sociální dávky MÚ                   62,00 
Celkem sociální dávky 2 562,00 
VÝDAJE CELKEM 74 835,20 



 
Financování  

 
Návrh rozpočtu  2008  

Popis t.Kč 
kontrolní součet Zdroje - úvěry 0,00 

 
Splátky úvěrů  
Popis t.Kč 
ČS, a.s.  4 937,30 
ČMSS, a.s. 0,00 
Fond rozvoje bydlení 123,80 
SFŽP 997,20 
Celkem splátky úvěrů 6 058,30 

 
 

Zdroje  
Popis t.Kč 
příjmy - výdaje 2 303,40 
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 3 754,90 
CELKEM ZDROJE 6 058,30 

 
Zpracovala: Jaroslava Fialová  

 
Vyvěšeno dne: 9.2.2008  

 
Sejmuto dne:   25.2.2008  

 
 
 
 


	2.2008/8ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s par. 85 písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ledeč nad Sázavou - Perla Posázaví - Propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara“ v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. Dodatek řeší změnu gestora na kraji Vysočina. 

