
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 15. září 2008 
5/2008/ZM 

 
 
I. ZM bere na vědomí : 

5.2008/22RM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města z 23.6.2008. 
5.2008/23ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou č. 11.2008/RM, 12/2008/RM a 13/2008/RM. 
5.2008/24ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o průběhu a přípravě akce BILLA. 
5.2008/25ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o průběhu jednání a ankety k odstranění nebezpečných stromů na 
starém hřbitově. 
5.2008/26ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou bere na vědomí informaci 
starosty města o přípravě akce Sportovní centrum Ledeč nad Sázavou – přístavby plaveckého 
bazénu a relaxačního centra. 
5.2008/27ZM-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 - 8/2008.  
5.2008/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu se 
zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  informace starosty města Stanislava 
Vrby o dokončených investičních akcích města – informační systém po městě, dětská hřiště, 
oprava toalet na poliklinice, odstranění havarijního stavu toalet v ZŠ a sadové úpravy na 
sídlišti Stínadla. 
5.2008/29ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 
odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  návrh spol. Nemocnice Ledeč – 
Háj, s.r.o. na řešení kapacitních problémů LDN v horizontu roku 2010. 
5.2008/30ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 
předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. RNDr. 
Pavla Policara o plánovaném hospodářském výsledku této společnosti. 
 
 

II. ZM schvaluje : 
5.2008/85ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vzdání se předkupního práva k pozemku 
parc.č. 247/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za předpokladu, že vlastník pozemku, společnost 
NOPO-SAMARITAN, s.r.o. Ledeč n. S. tento pozemek prodá společnosti BILLA Reality, 
s.r.o. za účelem získání stavebního povolení pro výstavbu supermarketu.  
5.2008/86ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.1 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navýšení letošního podílu na úhradě 
nákladů spojených s vypracováním dokumentace pro stavební řízení akce Sportovní centrum 
Ledeč nad Sázavou – přístavby plaveckého bazénu a relaxačního centra o 100.000,- Kč. 
5.2008/87ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  poskytnutí  příspěvku stavebníkům 10-ti 
rodinných domků na staré Habrecké do výše 50% nákladů na vybudování dešťové kanalizace 
a dokončení komunikace mezi rodinnými domky dle rozpočtu připraveného oddělením 
majetku a investic Městského úřadu Ledeč nad Sázavou .  



5.2008/88ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  dobudování komunikace a veřejného 
osvětlení dle platné projektové dokumentace skutečného provedení stavby v ulici Ke Křížům 
firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která na základě mandátní smlouvy je správcem 
místních komunikací města Ledeč nad Sázavou, v termínu do 31.12.2008. 
5.2008/89ZM-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 dotaci „Ochrana 
obecního nemovitého majetku města“ (dle Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce 
„Ochrana nemovitého majetku města – budovy MÚ  (schválené usnesením  zastupitelstvem 
kraje č. 0209/04/2008/ZK) s krajem Vysočina tj. přijetí dotace ve výši 26 705,- Kč. 
5.2008/90ZM-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 dotaci „Ochrana 
obecního nemovitého majetku města“ (dle Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce 
„Ochrana nemovitého majetku města – budov základní školy  (schválené usnesením  
zastupitelstvem kraje č. 0209/04/2008/ZK) s krajem Vysočina tj. přijetí dotace ve výši 23 
295,- Kč. 
5.2008/91ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm.  j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  finanční spoluúčast na akci  
„CZ.1.02/6.6.00/08.01156 – Monitoring skalních masivů v Ledči nad Sázavou 2008 – 2010“, 
tj. přijetí dotace z ERDF v souhrnné výši  528.003,- Kč, z SFŽP ve výši 31 059,- Kč a 
vynaložení vlastních zdrojů  ve výši 62.118,- Kč za dobu let 2008 – 2010. 
5.2008/92ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z prostředků města 
těmto subjektům: 

- Římskokatolická farnost na údržbu kostelů      100.000,- Kč                                
- Oddíl házené TJ Kovofiniš                                 30.000,- Kč   
- TJ Sokol na zadání studie Sokolovny                   5.000,- Kč 

5.2008/93ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM05_RO3 na rok 2008 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 
5.2008/94ZM-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-05/2008-13. 
5.2008/95ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zveřejnění záměru prodeje 
budovy čp.82 na pozemku parc.č. st. 63 a s částí pozemku parc.č.  88/1, příp. st. 64 vše v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou obálkovou metodou k 10.11.2008. minimálně za cenu danou znaleckým 
posudkem. 
5.2008/96ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Prohlášení o partnerství se Základní školou  
Ledeč nad Sázavou na realizaci projektu  „Arboretum – škola v přírodě“ v rámci grantového 
programu CZ 1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Partnerství města 
bude spočívat v poskytnutí pozemku u DPS či ZŠ ke zřízení arboreta. 
5.2008/97ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Prohlášení o spolupráci s Gymnáziem, 
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou na realizaci projektu „Mluvím, mluvíš, mluvíme … cizími 
jazyky“ v rámci grantového programu CZ 1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji 
Vysočina. Spolupráce města bude spočívat ve využívání překladatelských služeb studentů. 
 
 



5.2008/98ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 96  zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou v čl. IX odst. 1, který se rozšiřuje o možnost projednávání a hlasování o více 
bodech najednou – v bloku. 
5.2008/99ZM-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 
dofinancování výkonu státní správy ve výši 325.153,- Kč.  
5.2008/100ZM-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 výkon 
státní správy ve výši 4.210.345,- Kč.  
5.2008/101ZM-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 dávky 
sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 2.500.000,- Kč.  
5.2008/102ZM-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 
podporu projektu „Ledečsko 2007-2008“ ve výši 383 250,-Kč. 
5.2008/103ZM-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 výdaje 
na akceschopnost Jednotky požární ochrany ve výši 30.000,- Kč.  
5.2008/104ZM-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 MPSV na poskytování 
sociálních služeb v DPS ve výši 534.000,- Kč.  
5.2008/105ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dohody o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene  k pozemku parc.č. 2273/10 a PK 1608 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. 
 
 

III. ZM ruší : 
5.2008/1ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svoje rozhodnutí č. 4.2006/83ZM-s) z 14.8.2006, 
kterým se město Ledeč nad Sázavou vzdalo předkupního práva k pozemku parc. č. 247/2  pod 
bývalou tržnicí u kina ve prospěch společnosti BILLA, s.r.o.. 
 
 

IV. ZM vydává : 
5.2008/4ZM-vy) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, požární řád obce – obecně 
závaznou vyhlášku č. 4/2008 – Požární řád města. 
 
 

 
V. ZM zmocňuje : 

5.2008/3ZM-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 k podpisu „Čestného 
prohlášení o zajištění finančního krytí akce „Sportovní centrum – přístavba bazénu a 
relaxačního centra“ k zimnímu stadionu v Ledči nad Sázavou, ulice Nádražní.  



5.2008/4ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění starostu města k jednání s finančními 
ústavy o projednání a sepsání příslibu k uzavření úvěru na finančního krytí akce „Sportovní 
centrum – přístavba bazénu a relaxačního centra“ k zimnímu stadionu v Ledči nad Sázavou, 
ulice Nádražní. 
5.2008/5ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ochrana nemovitého majetku města – 
budovy MÚ“ s krajem Vysočina. 
5.2008/6ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ochrana nemovitého majetku města – 
budov základní školy  “ s krajem Vysočina. 
 
 
 

VI. ZM pověřuje : 
5.2008/2ZM-p) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vyjednávací komisi ve složení Jaroslav 
Doležal, Miroslav Kouba, RNDr. Pavel Policar, Otto Vopěnka a Stanislav Vrba projednáním 
návrhu spol. Nemocnice Ledeč – Háj, s.r.o. na řešení kapacitních problémů LDN a 
předložením výsledků jednání na příští ZM dne 10.11.2008. 
 
 

   
VII. ZM ukládá : 

5.2008/12ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru samosprávy objednat v termínu po 
získání územního rozhodnutí k akci BILLA demolice objektů č.p. 52 a 53 u městské firmy TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a zpracování projektu pro demolici objektu č.p.596 u ing. Jaroslava 
Menouška, Ledeč nad Sázavou. 
Termín:  16.9.2008                                                                Zodpovídá: ing. Jan Čepa, ved. OS  
5.2008/13ZM-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 zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2009 příspěvek stavebníkům 10-ti rodinných 
domků na staré Habrecké do výše 50% nákladů na vybudování dešťové kanalizace a 
dokončení komunikace mezi rodinnými domky. 
Termín:  28.2.2009                                                                Zodpovídá: ing. Jan Čepa, ved. OS  
5.2008/14ZM-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 připravit studii rekonstrukce městské komunikace na staré Habrecké vč. vyřešení 
odvodu dešťových vod z této komunikace a předpokládaných nákladů. 
Termín:  31.12.2008                                                              Zodpovídá: ing. Jan Čepa, ved. OS  
 
 

VIII. ZM neschvaluje : 
5.2008/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, investiční záměr na vybudování 
průmyslové zóny sdružením prostředků s dalšími investory dle podkladového materiálu č. 
ZM-5/2008-18.  



 
5.2008/4ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost pana ing. Pavla Peška o podporu 
při vydání publikace „Muzikanti a hudba na Ledečsku ve 20.století“ s tím, že doporučuje 
žadateli využít grantového programu Edice Vysočiny. 
 
 
 

IX. ZM odkládá : 
5.2008/4ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písmeno 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dohody o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene  k pozemku parc.č. 2324/1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Vrba              Martin Píbil 
   starosta města                předseda návrhové komise 

 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 15. září 2008 
Zapsala : Lenka Ryšavá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozpočtová opatření č.ZM05_RO03                                                                            

PŘÍJMY  

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

 

   Schválený rozpočet 77138,60  

21.04.08 Rozpočtové opatření_ZM03_RO01 618,90  

23.06.08 Rozpočtové opatření_ZM04_RO02 1391,50  

15.09.08 Rozpočtové opatření_ZM05_RO03 1218,30  

  Přijaté pojistné náhrady 43,90  

  Neinvest.náklady na žáky 131,50  

  Příjmy z prodeje pozemků 466,00  

  Daň z příjmů fyzických osob -srážková daň 97,20  

  Odvody za odnětí půdy ze ZPF 17,10  

  Příjmy za prodané byty  336,20  

  služby souhrnně nebytové hospodářství 6,50  

  služby Husovo 16 ÚP -41,70  

  služby Barborka policie 155,90  

  nájem Smuteční obřadní síň 42,70  

  ostatní příjmy z vlastní činnosti (Ples) -37,00  

   Upravený rozpočet 80367,30  

VÝDAJE  

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  

15.09.08 Rozpočtové opatření_ZM05_RO03 1218,30  

  investice Plavecký bazén (projekt+posudek) 116,50  

  Úroky z úvěru na server  Citrix,SAP 8,50  

  úroky z úvěru na ČOV 44,30  

  úroky byt. hospodářství 3,30  

  úroky z úvěru na chodníky Husovo náměstí 43,50  

  úroky z úvěru na nákup pozemku Plácky  45,30  



  úroky z úvěru na ZS 216,70  

  úroky z úvěru na Sportovní halu Plácky 8,20  

  opravy nebyt. hosp. Husovo 16 170,00  

  opravy provoz MÚ -63,60  

  opravy nebyt. hosp. Husovo 16 63,60  

  Investice_Parkoviště u Synagogy 20,60  

  Investice_technické zhodnocení MŠ 40,00  

  ostatní služby (letáky v LN na Pivní slavnosti) 1,80  

  Investice Bezbariérový přístup Poliklinika -100,00  

  opravy poliklinika 100,00  

  ZM příspěvky_policie_Světlá n S 6,30  

  investice Elektronické zabezpečení MÚ 66,80  

  ZM příspěvky_oprava domu čp. 72 100,00  

  ZM příspěvky_oprava domu čp.76 111,50  

  investice Nákup pozemků 466,50  

  ostatní služby nemocnice Háj 10,80  

  ostatní služby provoz Město-(geom. Plán) 6,60  

  konzultační služby provoz MÚ 18,20  

  kolky provoz MÚ 4,80  

  rezervy kap.2 -149,30  

  investice rezervy -150,00  

  soc.dávky- město -33,60  

  elektropřípojka Jeskyně Hůrka 8,00  

  elektropřípojka Jeskyně Šeptouchov 8,00  

  Odstranění následků Havárie  158,20  

  Komunikace Zimní úklid nám.Svobody -258,60  

  ostatní služby, údržba a regener. zeleně 246,20  

  ostatní služby Tyršovo nábřeží 12,40  

  investice Ledečsko 2007-2008 324,90  

  ostatní služby Ledečsko 2007-2008 -458,10  

  Upravený rozpočet 78063,90  

   
 
 
  

 



Rozpočtová opatření 
č.ZM05_RO03           

 
 

 

                                                        

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       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


