
  
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  
konaného dne 23. června 2008 

4/2008/ZM 
 
 

 
I. ZM bere na vědomí : 

4.2008/14ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města z 21.4.2008. 
4.2008/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou č. 7.2008/RM, 8.2008/RM, 9.2008/RM a 10/2008/RM. 
4.2008/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o podání žádosti na kraj Vysočina o zajištění finančních prostředků ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu místních komunikací. 
4.2008/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o podání žádosti na kraj Vysočina o zařazení komunikace Vrbka -  
Kozlov do silniční sítě kraje Vysočina. 
4.2008/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o podání žádosti na kraj Vysočina o bezúplatný převod bývalého 
areálu SÚS v ulici Pod Stínadly v Ledči nad Sázavou na město pro potřeby Technických 
služeb. 
4.2008/19ZM-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,  vyhodnocení plnění rozpočtu roku 
2008 za období 1/2008 - 5/2008.  
4.2008/20ZM-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, zprávu finančního výboru o plnění 
úkolů, které jim byly dány.  
4.2008/21RM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s s § 84 
odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tyto termíny zasedání zastupitelstva 
města v II.pololetí  2008: 15.09., 10.11. a 22.12.2008.  
 
 
 

II. ZM schvaluje : 
4.2008/51ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o 
zřízení předkupního práva se společností BILLA Reality, s.r.o. Modletice, Říčany u Prahy, IČ 
41603575 na pozemky a nemovitosti pro výstavbu marketu BILLA, se změnou ve smlouvě 
čl.VI odst.1, kde se mění doba uvedení do provozu z 30 na 18 měsíců od podpisu kupní 
smlouvy a do podmínek výstavby autobusové čekárny v čl. VI odst. 1  bude doplněno 
předložení a odsouhlasení oceněného položkového výkazu výměr. Ostatní ustanovení v kupní 
smlouvě zůstávají v platnosti. 
4.2008/52ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zařazení investičního záměru – 
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Sportovní centrum – 
přístavba bazénu a relaxačního centra“ k zimnímu stadionu v Ledči nad Sázavou, ulice 
Nádražní do akcí roku 2008 – 2009. 



4.2008/53ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  návrh Smlouvy o dílo s firmou 
ARCHITEP.HK, s.r.o.,  Hradec Králové na vypracování projektové dokumentace pro 
stavební řízení na akci „Sportovní centrum – přístavba bazénu a relaxačního centra“ v Ledči 
nad Sázavou za cenu 892.619,- Kč vč. DPH splatné ve dvou částkách s termínem plnění 
31.7.2008 ve smyslu usnesení zastupitelstva města ze dne 14.6.2006 č. 4.2006/17ZM-u).   
 4.2008/54ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace č. 
FV 2007/194/08 s krajem Vysočina z grantového programu „Jednorázové akce 2008“ na 
realizaci projektu „II. Staročeská tradiční pouť“.    
4.2008/55ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace č. 
(7-19/07-2008) z rozpočtu kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování 
datových úložišť veřejné správy a realizaci projektu „Disková úložiště pro Město Ledeč nad 
Sázavou a organizační složky města“.    
4.2008/56ZM-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 projektu „Disková 
úložiště pro Město Ledeč nad Sázavou a organizační složky města“ (evidenční číslo 7-19/07-
2008) s krajem Vysočina tj. přijetí dotace 500.000,- Kč a závazek profinancování této akce. 
4.2008/57ZM-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 údržbu 
zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina tj. přijetí dotace 11.970,- Kč. 
4.2008/58ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace 
11.970,- Kč od kraje Vysočina na údržbu zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina. 
4.2008/59ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu s § 
84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sázavou zpracovanou auditorem ing. Pavlem 
Lelkem, CSc. číslo osvědčení 1421. 
4.2008/60ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu s § 
84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění závěrečný účet města 
Ledeč nad Sázavou za rok 2007. 
4.2008/61ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 4)  
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 
2007 převedení hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 88.218,77,- Kč v poměru 
100% do rezervního fondu Základní školy Ledeč nad Sázavou a převedení hospodářského 
výsledku z vedlejší činnosti ve výši 89.493,38,- Kč v poměru 70% do rezervního fondu a  
30% do fondu odměn Základní školy Ledeč nad Sázavou. 
4.2008/62ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo využití hospodářského 
výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 2007 a podle § 
30 odst. 4)  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění schvaluje 
převedení hospodářského výsledku ve výši 4.534,81 Kč do rezervního fondu. 
4.2008/63ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo  hospodářský výsledek 
správy městských bytů za rok 2007 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a podle § 30 
odst. 4)  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění schvaluje využití 
hospodářského výsledku ve výši  1.429.536,14,- Kč takto: 
1.) 879.536,14,- Kč  zařadit do  příjmů rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na základě 
 rozpočtových opatření ZM04_RO02. 
2.) 550.000,- Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 



4.2008/64ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu Fondu 
rozvoje bydlení  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. 
4.2008/65ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM04_RO2 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. 
4.2008/66ZM-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-04/2008-13. 
4.2008/67ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej 9 bytů v čp. 400 v ulici 
28. října v Ledči nad Sázavou : 
1) Bytová jednotka č. 400/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 625/8549 na společných 
částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 
zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující : Ludmila Bednárová, Ledeč n.S.        Cena:   77 358,00 Kč 
2) Bytová jednotka č. 400/3  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 807/8549 na společných 
částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 
zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující :  Jiří Kosík, Ledeč n.S.                                 Cena:   114 180,00 Kč 
3) Bytová jednotka č. 400/4  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 540/8549 na společných 
částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 
zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující :  Hana a Jiří Dubovi, Ledeč n.S.                   Cena:   72 768,00 Kč 
4) Bytová jednotka č. 400/5  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 985/8549 na společných 
částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 
zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující :  Hana Buřičová, Ledeč n.S.                          Cena:   126 456,00 Kč 
5) Bytová jednotka č. 400/6  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 859/8549 na společných 
částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 
zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující: Jaroslava Heroutová, Ledeč n.S.                   Cena:   117 360,00 Kč 
6) Bytová jednotka č. 400/7  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 745/8549 na společných 
částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 
zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující : Ing. Andrea Veletová, Ledeč n.S.                Cena:   104 382,00 Kč 
7) Bytová jednotka č. 400/9  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 848/8549 na společných 
částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 
zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující :  Marie a  Miroslav Moravcovi, Ledeč n.S.    Cena:   115 134,00 Kč 
8) Bytová jednotka č. 400/10  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 568/8549 na 
společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým 
podílem na zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující :  Jana Semerádová, Ledeč n.S.                      Cena:   80 574,00 Kč 
9) Bytová jednotka č. 400/11  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1029/8549 na 
společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým 
podílem na zastavěném pozemku st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující :  Jaroslav a  Dana Švondrovi, Ledeč n.S.      Cena:   127 932,00 Kč 
 



4.2008/68ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí 10% slevy z prodeje bytů a 10 
% převod  do fondu oprav pro 9 prodávaných bytů v čp. 400 v ulici 28. října v Ledči nad 
Sázavou, jako výjimku z pravidel prodeje. 
4.2008/69ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene  ve 
prospěch VČP Net, s.r.o. H. 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 k.ú. Ledeč n. S.  
4.2008/70ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění odprodej pozemku pč. 887/87 – ostatní 
plocha o výměře 220 m2 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou firmě ATF, s.r.o., Na 
Pláckách 412, Ledeč nad Sázavou za cenu 200,- Kč/m2 a odprodej asfaltové plochy na tomto 
pozemku za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem za 88.000,- Kč. 
4.2008/71ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemku parc.č. 
2273/8 – ostatní komunikace o výměře 288 m2 od státu prostřednictvím Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a 
doložky. 
4.2008/72ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  směnu a prodej  části  pozemku parc.č. 
1/1 o výměře 11 m2 s pozemkem parc.č.1/2 o výměře 29 m2 a s částí pozemku parc.č. 332 o 
výměře 20 m2 v kat. území Habrek. paní Marii LeGallové, Praha za cenu 20,- Kč/m2. 
4.2008/73ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,   prodej   pozemku parc.č. 2/2 o výměře 
21 m2 v kat. území Habrek.  nezletilým Kateřině a Michaele Pechovým, Habrek  v zastoupení 
otce pana Lukáše Pechy  za cenu 20,- Kč/m2. 
4.2008/74ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odkoupení pozemků parc.č. 283/6, 283/7 a 
275/8 – o celkové výměře 18 401 m2 v k.ú. Obrvaň od pana Františka Charváta a pana Josefa 
Vítka, oba z Obrvaně, za cenu 220.440,- Kč 
4.2008/75ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, za odprodej pozemků  p.č.st. 2207, 2208, 
2209, 2210 a pozemky parc.č. 2351/15 a 2351/17 lesní pozemky v k.ú. Ledeč nad Sázavou za 
cenu 100,- Kč/m2 manželům Lence a  Miroslavu Janouškovým, Dolní Kralovice, s tím, že 
bude v kupní smlouvě zakotveno předkupní právo za prodejní cenu při prodeji dalšímu kupci. 
4.2008/76ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej pozemku p.č. 2236/7 o výměře 52 
m2- ostatní plocha v k.ú. Ledeč n.S., Jaroslavu Jelínkovi, Ledeč n.S. za cenu 100,- Kč/m2. 
4.2008/77ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění přijetí daru – pozemku parc.č. 1229/6 – 
ostatní plocha, jiná  plocha o výměře 483 m2 v k.ú. Ledeč n. S. od Kraje Vysočina Jihlava a 
schvaluje příslušnou darovací smlouvu. 
4.2008/78ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, směnu pozemků PK 2297/2 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 2795/2, 2795/3, 2795/4, 2795/5, 2795/6, 
2795/7,  2297/8 a  1988/ 6 ve vlastnictví  ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy Praha, s.p., 
Grafická 36, Praha 5. 
 



4.2008/79ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, směnu, prodej a vykoupení pozemků : 

1) Ludmila Geherová, H. Králové - podíl ½ a Jiří Svoboda, Ledeč n.S. – podíl ½ – směna  
a prodej za pozemek PK st. 233 o výměře 120 m2 za pozemek parc.č. 2215/49 o 
výměře 85 m2; 

2) Milada Kvasnicová, Praha – prodej pozemku parc.č. 2215/50 o výměře 48 m2; 
3) Marie Kaňkovská, Ledeč n/S – podíl 2/4, Jitka Musilová, Ledeč n/S – podíl ¼ a 

Jaroslava Strungová, Malacky – podíl  ¼   – odkoupení pozemku PK 145/1 (dnes 
parc.č. 2215/87) o výměře 32 m2; 

4) Glost, s.r.o., Ledeč nad Sázavou – odkoupení pozemku PK 146/6 o výměře 35 m2; 
5) Jindřich Pešek, Chřenovice – odkoupení pozemku parc.č. 2215/60 o výměře 110 m2; 
6) Jaroslava Lindlahr, Hodonín – odkoupení části pozemku EN 2215/11 (dnes podle GP 

2215/88) o výměře 38 m2; 
7) Albína Placherová, Brno ročník 1920 – podíl ½ a Albína Placherová, Brno – podíl ½ - 

odkoupení  pozemku PK 218 ( dnes podle GP 2215/89) o výměře 6 m2; 
8) Jan Rutter, Ledeč n. S. – odkoupení části pozemku PK 214 (celý má 235 m2) dnes 

podle GP parc.č. 2215/90 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Ledeč n. S. za cenu 100,- Kč/m2. 
4.2008/80ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej pozemku p.č. 908 o výměře 4 872 
m2- trvalý travní porost v k.ú. Ledeč n. S., panu Ottu Vopěnkovi, Ledeč n. S. za cenu 22,- 
Kč/m2, tj. celkem za 107.184,- Kč s tím, že bude v kupní smlouvě zakotveno předkupní právo 
za prodejní cenu při prodeji dalšímu kupci. 
4.2008/81ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej pozemků parc.č. 2731/3 o výměře 
94 m2- ostatní plocha a p.č. 2720 o výměře 24 m2- orná půda v k.ú. Ledeč n. S. manželům  
Oldřichu a Markétě Majorovým, Ledeč n.S. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem za 11.800,- Kč.  
4.2008/82ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odkoupení pozemku parc.č. 2661/1 o 
výměře 49 m2 od manželů Fejtových, Ledeč nad Sázavou za cenu 75,- Kč/m2 včetně 
proplacení vzrostlých tují za 500,- Kč/ kus. 
4.2008/83ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí nabídky p. Tomáše Karla, Ledeč 
nad Sázavou na koupi pozemku p.č. 222/3 o výměře cca 10 m2 a části pozemku p.č. PK 
229/35 o výměře cca 676 m2 v k. ú. Habrek za cenu 37,- Kč/m2. 
4.2008/84ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.3  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zařadit vybudování veřejné komunikace 
v Habreku k rodinným domkům č.p. 65, 66 a 59 do plánu investičních akcí 2008, a to při 
dodržení podmínek daných usnesením 2.2007/55ZM-s). 
 
 
 

III. ZM vydává : 
4.2008/3ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 85 písm. h) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města Ledeč 
nad Sázavou č. 3/2008, kterou se k 1.9.2008 ruší obecně závazné vyhlášky města č. 2/97, 
2/01, 3/2001, 3/02, 1/03 a 3/2003.   
 

 
 
 
 



IV. ZM zmocňuje : 
4.2008/2ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 
2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava 
Vrbu k podpisu Smluv o poskytnutí dotace z kraje Vysočina ev.č. 7-19/07-2008, ev.č. FV 
2007/194/08 a Smlouvy o poskytnutí dotace dle zásad kraje Vysočina č.03/08. 
 
 

V. ZM deleguje : 
4.2008/1ZM-dg)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  deleguje v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města pana Stanislava 
Vrbu jako zástupce města na řádnou valnou hromadu a.s. Úpravna vody Želivka konané dne 
26. června 2008 od 9:00 hodin v Hulicích.  
   
  

VI. ZM ukládá : 
4.2008/8ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 3  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zařazení investičního záměru – 
vypracování projektové dokumentace na stavbu „Sportovní centrum – přístavba bazénu a 
relaxačního centra“ k zimnímu stadionu v Ledči nad Sázavou, ulice Nádražní na rok 2008 až 
2009. 
Termín: 30.6.2008                                                              Zodpovídá: OdMaI Zdena Čubanová  
4.2008/9ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 3  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zajištění finančního krytí na zpracování 
projektové dokumentace na stavbu „Sportovní centrum – přístavba bazénu a relaxačního 
centra“ k zimnímu stadionu v Ledči nad Sázavou, ulice Nádražní na rok 2008 ve výši 
400.000,- Kč  a na rok  2009 ve výši 492.619,- Kč 
Termín: 30.6.2008 a 28.2.2009                                                           Zodpovídá: starosta města  
4.2008/10ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, OdMI zajistit uzavření kupní smlouvy 
s manželi Lenkou a Miroslavem Janouškovými, bytem 1. Máje č. 25,  Dolní Kralovice na 
odprodej pozemků  p.č.st. 2207, 2208, 2209, 2210 a pozemků parc.č. 2351/15 a 2351/17 lesní 
pozemky v katastru Ledeč nad Sázavou, kde bude poznámka o nutnosti vynětí pozemků 
parc.č. 2351/15 a 2351/17 z LPF a zakotveno předkupní právo města mk těmto pozemkům. 
Termín: 15.9.2008                                                             Zodpovídá: OdMaI Zdena Čubanová 
4.2008/11ZM-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 
projednat s firmou DRUPOS zpracování dokumentace pro stavební řízení na ZTV Plácky pro 
výstavbu rodinných domků a předložit radě města  ke schválení 14.7.2008. 
Termín: 14.7.2008                                                                               Zodpovídá: starosta města  
 
 

VII. ZM neschvaluje : 
4.2008/2ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost o prodej bytů v domě 
čp. 109 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 
 
 

Stanislav Vrba       Ing. Zdeněk Tůma 
   starosta města                předseda návrhové komise 

 
V Ledči nad Sázavou dne 23. června 2008   Zapsala : Lenka Ryšavá 



Rozpočtová opatření č.ZM04_RO01                                                                     

Příjmy  

Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu 
následovně:  

 

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

 

   Schválený rozpočet 
77 

138,60  

21.04.08 Rozpočtové opatření_ZM03_RO01 618,90  

23.06.08 Rozpočtové opatření_ZM04_RO02 1391,50  

  převod fin. prostředků z účtu nájemného ATOS  879,50  

  Investiční dotace přijaté od krajů 12,00  

  Investiční dotace přijaté od krajů 500,00  

   Upravený rozpočet 79149,00  

 
 
 
Úprava výdajů 

 

Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu 
následovně: 

 

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

 

  Schválený rozpočet 74835,20  

21.4.2008 Rozpočtové opatření_ZM03_RO01 618,90  

23.6.2008 Rozpočtové opatření_ZM04_RO02 1391,50  

  DHIM provoz MÚ -12,40  

  DHIM IC 5,10  

  DHIM MŠ 7,30  

  Komunikace Zimní úklid  -124,50  

  Havárie bytové hospodářství 5,60  

  Havárie SH 18,90  

  Skládka Vostojavka 100,00  

  investice rezervy -200,00  

  energetický audit 200,00  

  bazén 400,00  

  Investice Rekonstrukce ulice J.Haška 29,50  

  rezervy kap.2 -272,60  



  požární ochrana ZŠ evakuační plán 5,20  

  investice ZTV Plácky 225,00  

  nájemné Souboř vodojem 7,90  

  spr.popl. IC živnostenské listy 4,00  

  
ostatní služby provoz Město-(geom. 
plán 30,50  

  Komunikace Letní úklid  12,00  

  investice Disková úložiště 950,00  

  Upravený rozpočet 76845,60  

   

   

    

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       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Změna závazných ukazatelů pro ZM ke dni 23.6.2008 
(ZUZM = závazné ukazatele pro ZM vč. všech změn) 
(SR = schválený rozpočet)   
(UR = upravený rozpočet) 
 

   SR  UR  UR  ZUZM 
PŘÍJMY  ZM_25.2.08  ZM_21.4.08  ZM_23.6.08    

Popis  t.Kč 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 1391,50  11 021,10
Celkem příjmy 77 138,60 618,90 1 391,50 79 149,00
VÝDAJE  
Popis  t.Kč 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 IC  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  5 802,80 8,00    5 810,80
běžné výdaje ‐kap.1_41 ‐ IT  1 814,80       1 814,80
běžné výdaje ‐kap.1_43 ‐ vnitřní správa  302,50       302,50
běžné výdaje ‐kap.1_46 ‐ kultura  3 622,60       3 622,60
běžné výdaje ‐kap.1_47 ‐ kancelář starosty  62,90       62,90
běžné výdaje ‐ souhrnně ‐ OS inf.centrum  726,90 0,00 9,10  736,00
běžné výdaje ‐ kap.1_61 ‐ PO Škola  173,50 10,50 5,20  189,20
běžné výdaje ‐ kap.1_61 ‐ PO Škola příspěvek  4 215,00       4 215,00
běžné výdaje ‐ kap.1_62 ‐ PO Školka  88,60 12,60 7,30  108,50
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 21,60  32 234,70
běžné výdaje ‐ kap.31 ‐ finance  4 578,00 8,10 7,90  4 594,00
běžné výdaje ‐ souhrnně ‐ vnitřní správa kap.2  8 146,20 397,20 ‐42,10  8 501,30
běžné výdaje ‐ kap.64 ‐ OS Pečovatelská služba  1 507,90       1 507,90
kapitálové výdaje ‐ kap.45 ‐ investice  9 621,10 82,50 1392,10  11 095,70
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 ‐34,20  14 603,20
běžné výdaje ‐ kap.81 ‐ životní prostředí  6 388,40 351,00 36,50  6 775,90



běžné výdaje ‐ kap.82 ‐ odpadové hospodářství  4 797,80    100,00  4 897,80
běžné výdaje ‐ kap.83 ‐ komunikace  4 290,00 ‐291,00 ‐124,50  3 874,50
Celkem běžné výdaje kap.3 OVŽP  15 476,20 60,00 12,00  15 548,20
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 0,00  2 562,00
Celkem výdaje  74 835,20 618,90 1 391,50  76 845,60

 
 


