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USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 21. dubna 2008 

3/2008/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

3.2008/7ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města z 25.2.2008. 

3.2008/8ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 

Rady města Ledeč nad Sázavou č. 3.2008/RM , 4/2008/RM,. 5/2008/RM a 6/2008/RM. 

3.2008/9ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí zprávu předsedy 

kontrolního výboru ing. Jana Drápely o plnění úkolů uložených Zastupitelstvem města a 

Radou města Ledeč nad Sázavou v II. pololetí 2007.  

3.2008/10ZM-b) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o dosavadním průběhu investiční akce BILLA. 

3.2008/11ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o přípravě akce Zpřístupnění jeskyně Na Hůrce a Pod 

Šeptouchovem. 

3.2008/12ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  postup při odvodnění 

komunikace parc.č. 229/19 v kat. území Ledeč nad Sázavou a zůstávají v platnosti body 

usnesení ze dne 28.11.2007 č. 5.2007/4ZM-o) a č. 5.2007/5ZM-o). 

3.2008/13ZM-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 - 3/2008.  

 

 

II. ZM schvaluje : 

3.2008/33ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, participaci města na investiční akci 

BILLA v tomto rozsahu: 

- oprava ulice V Hrnčířích 

- demolice budovy kina a budov č.p. 52 a 53 

- přeložky stávajícího vzdušného vedení elektrické energie na dotčených pozemcích 

- oprava živičného povrchu autobusového nádraží 

BILLA vybuduje budovu marketu, parkoviště, autobusovou čekárnu, přeložku objízdné trasy 

autobusů, uhradí dohodnutou cenu za pozemky. 

3.2008/34ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

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

dokumentace pro stavební řízení na akci „Sportovní centrum – přístavba bazénu a relaxačního 

centra“ v Ledči nad Sázavou firmě ARCHITEP, s.r.o., Habrmanova 323, Hradec Králové.  

3.2008/35ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  udělení plné moci zástupci firmy EVOS-

HYDRO s.r.o. Ledeč nad Sázavou, panu Jaroslavu Šemíkovi, na vyřízení stavebního povolen 

(projektová dokumentace, vyjádření správců sítí a orgánů státní správy) na stavbu nové 

komunikace k průmyslové zóně „Zahrádecká“ včetně napojení na komunikaci I/130. 
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3.2008/36ZM-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 na vybudování 

části nové komunikace k průmyslové zóně „Zahrádecká“ včetně napojení na komunikaci 

II/130., na náklady firmy EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč nad Sázavou s tím, že tato smlouva 

bude prověřena u JUDr. Ladislavy Lebedové. 

3.2008/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vybudování provizorní komunikace, jako 

přístup na pozemky parc.č. PK 1265  a PK 1230 s tím, že po dokončení celé komunikace bude 

tato na vlastní náklady EVOS-HYDRO odstraněna. 

3.2008/38ZM-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 č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

S/100183/05324255/001/2008 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. Jedná se o 

navýšení původní smlouvy o částku bez DPH 91.108,45 Kč, s DPH 108.419,10 Kč. Dodatek 

řeší  navýšení četnosti svozu odpadu v osadách  v období od 1.1.2008 do 31.12.2009.   

3.2008/39ZM-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 – Smlouvy o připojení 18 odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a 

o dalších právech a povinnostech s firmou ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě uvažovaných nových 

RD Plácky I v Ledči nad Sázavou. 

3.2008/40ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uhrazení distribučního poplatku za 

připojení 18 odběrných zařízení v lokalitě Plácky I v Ledči nad Sázavou ve výši 225.000,- Kč 

firmě ČEZ Distribuce Děčín. Tato částka  bude kryta z rozpočtové rezervy (z prodeje 

pozemků). 

3.2008/41ZM-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 2324/2 v kat.území 

Ledeč nad Sázavou za cenu 1.500,- Kč. 

3.2008/42ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 

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

přes pozemek města p.č. 2528/2 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou při severovýchodní 

straně pozemku pro objekt čp. 713 v ulici  Zahradní.  

3.2008/43ZM-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. 

241/4- silnice  o výměře 57 m
2
 v k.ú. Obrvaň, od paní Marie Neufusové, Obrvaň, za cenu 60,- 

Kč/m
2
.  

3.2008/44ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odprodej  pozemku pč. 2287/1 

– ostatní plocha o výměře 2 m
2
 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou za cenu 100Kč/m

2
 

manželům Mikešovým s tím, že náklady na odměření ponese kupující.  

3.2008/45ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 

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

109/2 – ostatní plocha v kat. území Habrek o výměře cca 300 m
2 

( podle geometrického 

odměření na náklady žadatele)  panu Ondřeji Viktorovi, Habrek za cenu 20,- Kč/m
2
. 

3.2008/46ZM-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 152 v kat.území Ledeč 

nad Sázavou za cenu 700,- Kč. 
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3.2008/47ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s par. 84 

odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, negativní stanovisko ke stavbě 

větrných elektráren v katastru města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí. V tomto duchu 

pověřuje starostu města Stanislava Vrbu odpovědí na případné nabídky zájemců o stavbu 

větrných elektráren. 

3.2008/48ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM03_RO1 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. 

3.2008/49ZM-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, změnu závazných ukazatelů 

rozpočtu dle podkladového materiálu ZM-03/2008-26b. 

3.2008/50ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění přijetí spoluúčasti v grantu „II. Staročeská 

tradiční pouť“ (evidenční číslo FV207/154/08) s Fondem Vysočina tj. přijetí dotace ve výši 

32.000 Kč a závazek profinancování této akce. 

 

 

III. ZM vydává : 

3.2008/2ZM-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,  a § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 

3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, 

Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.2/2008 o stanovení koeficientů pro 

výpočet daně z nemovitostí. Tato vyhláška zároveň ruší obecně závazné vyhlášky Města 

Ledeč nad Sázavou č. 7/1992 a 14/95.  

 

 

IV. ZM pověřuje : 

3.2008/1ZM-p)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu odpovědí na  petici občanů za pokácení lípy za kostelem na starém hřbitově,  

a to do 30.4.2008. 

 

 

V. ZM stanovuje : 

3.2008/2ZM-st)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a na základě 

nařízení vlády č. 79/2008 Sb., měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad 

Sázavou s platností od 1.5.2008 v následujících hodnotách: 

za výkon funkce  člena rady   1580,- Kč 

   předsedy výboru (komise)   540,- Kč 

   člena výboru (komise)   460,- Kč 

   člena zastupitelstva    170,- Kč 

příplatek podle počtu obyvatel     110,- Kč   

 

   

VI. ZM doplňuje : 

3.2008/1ZM-do)   Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou doplňuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pracovní komisi pro vyjednávání s BILLOU 

ve složení Doležal, Kouba, Policar, Vrba o MVDr. Pavla Vrbku. 
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VII. ZM ukládá : 

3.2008/3ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Stanislavu 

Vrbovi zorganizovat jednání firem PP-Rentax a Atos ohledně dořešení průchodu 

teplovodního potrubí objektem nové prádelny č.p. 96 v ulici Marie Majerové v Ledči nad 

Sázavou. 

Termín do : 30.4.2008                                                                        Odpovídá : Stanislav Vrba 

3.2008/4ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Stanislavu 

Vrbovi požádat písemně Úřad pro zastupování státu H. Brod o koupi pozemku parc.č.1631/32 

o výměře 35 m2 a parc.č. 889/12 o výměře 1155 m2
 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Termín do : 30.4.2008                                                                        Odpovídá : Stanislav Vrba 

3.2008/5ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Stanislavu 

Vrbovi, aby se z titulu jednatele společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o.  zasadil o 

zařazení společnosti RK stavební, s.r.o. Vodičkova 704/36, Praha 1 mezi firmy oslovované   

podáním nabídky na rekonstrukční práce na ledečském hradě. 

Termín do : průběžně                                                                          Odpovídá : Stanislav Vrba 

3.2008/6ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Stanislavu 

Vrbovi, zajištění nabídky na opravu, zušlechtění památníku ve Vrbce a předložit příštímu 

zastupitelstvu k projednání. 

Termín do : 23.6.2008                                                                        Odpovídá : Stanislav Vrba 

3.2008/7ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Stanislavu 

Vrbovi, připravit na příští zasedání zastupitelstva města návrh provozních nákladů plaveckého 

bazénu v Ledči nad Sázavou. 

Termín do : 23.6.2008                                                                        Odpovídá : Stanislav Vrba 

 

 

VIII. ZM odkládá : 

3.2008/2ZM-o)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  odkládá v souladu s § 84 odst. 4) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodnutí o odprodeji části pozemků p.č. 

887/87 – ostatní plocha, a část pozemku  p.č.887/73– ostatní plocha v katastrálním území 

Ledeč nad Sázavou. Jmenovaný si zajistí geometrické odměření na vlastní náklady.  

3.2008/3ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84 odst. 4) 

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

břemene  ve prospěch VČP Net, s.r.o. Hradec Králové. Věcné břemeno, na  majetku Města 

Ledeč nad Sázavou, spočívá v právu zřizovat a provozovat zařízení STL plynovodu a 

plynovodní STL přípojky pro objekt čp. 96 v Ledči nad Sázavou“, na pozemku parc.č. 

2070/31 v kat. území Ledeč nad Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba        RNDr. Pavel Policar 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

V Ledči nad Sázavou dne 21. dubna 2008 

Zapsala : Lenka Ryšavá 
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Rozpočtová opatření č.ZM03_RO01                                                                            

PŘÍJMY  

Datum schválení rozpočtové změny Popis rozpočtové změny Částka v tis. Kč 
 

  Schválený rozpočet 77 138,60  

21.04.2008 Rozpočtové opatření_ZM03_RO01 618,90  

  Poplatek za užívání veřej.prostranství 10,00  

  Neinvestiční přijaté dotace od krajů 74,90  

  sociální dávky mimořádné 534,00  

  Upravený rozpočet 77 757,50  

    

VÝDAJE  

Datum schválení rozpočtové změny Popis rozpočtové změny Částka v tis. Kč 
 

  Schválený rozpočet 74 835,20  

21.4.2008 Rozpočtové opatření_ZM03_RO01 618,90  

  ostatní služby nebyt.hospodářství 4,50  

  požární ochrana ZŠ 10,50  

  požární ochrana MŠ 12,60  

  investice SŠ Lenet 23,50  

  IS opravy Provoz MÚ -34,00  

  materiál provoz MÚ 34,00  

  ostatní služby, údržba a regener. zeleně 340,00  

  Komunikace Zimní úklid nám.Svobody -340,00  

  Komunikace Zimní úklid nám.Svobody -11,00  

  ostatní služby Jeskyně Šeptouchov 11,00  

  Příspěvky _starosta 10,00  

  rezervy kap.2 -29,20  

  rezervy kap.2 -29,80  

  rezervy kap.2 -3,60  

  rezervy kap.2 346,10  

  investice Plavecký bazén 29,20  

  Investice - Parkoviště - Poliklinika 29,80  

  ostatní služby územní plán 3,60  

  konzultační služby provoz MÚ 79,70  

  LeNet datové sítě Provoz MÚ 10,00  

  SDH 30,00  

 Ostatní služby Staročeská pouť 32,00  

 DHDM město silnice (měření rychlosti) 60,00  

  Upravený rozpočet 75 454,10  
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Rozpočtová opatření č.ZM06_RO05                                                                             

FINANCOVÁNÍ    

    

Úprava výdajů  
 

Popis t. Kč   

kontrolní součet  0,00   

    

Splátky úvěrů    

Popis t. Kč   

ČS 4 937,30   

Fond rozvoje bydlení 123,80   

SFŽP 997,20   

Celkem splátky úvěrů 6 058,30   

    

Zdroje    

Popis t. Kč   

Převaha příjmů 2 303,40   

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 3 754,90   

Celkem příjmy 6 058,30   

 
    

Zpracovala : Jaroslava Fialová    
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Změna závazných ukazatelů ZM ke dni:    

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)    

 21.4.2008   

  SR UR 
záv.ukazatele 
vč.všech změn 

Příjmy ZM ZM_21.4.08   

Popis t.Kč t.Kč t.Kč 

Třída 1 - daňové příjmy 55 224,90 10,00 55 234,90 

Třída 2 - nedaňové příjmy 11 817,20   11 817,20 

Třída 3 - kapitálové příjmy 1 075,80   1 075,80 

Třída 4 - dotace 9 020,70 608,90 9 629,60 

Celkem příjmy 77 138,60 618,90 77 757,50 

Výdaje       

Popis t.Kč t.Kč t.Kč 

mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 393,50   11 393,50 

mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 753,50   1 753,50 

mzdové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 138,50   138,50 

mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 437,00   2 437,00 

mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 581,50   581,50 

mzdové výdaje - kap.18 - OS SDH 95,00   95,00 

mzdové výdaje - kap.20 - refundace 2,00   2,00 

mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 1 065,50   1 065,50 

mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS Inf.centrum 1 255,50   1 255,50 

mzdové výdaje - kap.27 - kronika 15,00   15,00 

mzdové výdaje - kap.28 - LN 7,50   7,50 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 5 800,30 8,00 5 808,30 

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 726,90   726,90 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 173,50 10,50 184,00 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 215,00   4 215,00 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 91,10 12,60 103,70 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Školka příspěvek 1 646,00   1 646,00 

běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 546,10   546,10 

běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 208,60 30,00 238,60 

Celkem kap.1_mzdy 32 152,00 61,10 32 213,10 

běžné výdaje - kap.31 - finance 4 578,00 8,10 4 586,10 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 8 146,20 397,20 8 543,40 

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 507,90   1 507,90 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice 9 621,10 82,50 9 703,60 

příspěvky ZM - kap.31 - 791,80 10,00 801,80 

Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS.bez inv.a přísp. 14 232,10 405,30 14 637,40 

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 6 388,40 351,00 6 739,40 

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 4 797,80   4 797,80 

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 4 290,00 -291,00 3 999,00 

Celkem běžné výdaje kap.3 OVŽP 15 476,20 0,00 15 536,20 

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 2 500,00   2 500,00 

běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 62,00   62,00 

Celkem kap.4 sociální dávky 2 562,00 0,00 2 562,00 

Celkem výdaje 74 835,20 618,90 75 454,10 

 

 

 


