
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 10. listopadu 2008 

6/2008/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

6.2008/31ZM-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. 

6.2008/32ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad 

rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou č. 14.2008/RM, 15/2008/RM a 16/2008/RM. 

6.2008/33ZM-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 I. pololetí 2008.  

6.2008/34ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města o průběhu a přípravě akce BILLA. 

6.2008/35ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města o podání žádosti o dotaci na akci Sportovní centrum Ledeč nad Sázavou – 

přístavba plaveckého bazénu a relaxačního centra. 

6.2008/36ZM-b) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí zprávu starosty 

města Stanislava Vrby o naplňování Komunitního plánu sociálních služeb. Splněny úkoly: 

I.1.1., I.1.2., I.1.3., I.2.1., II.1.1., II.2.4., III.1.1., III.1.2., B.I.1.2., B.I.5.1., B.II.1.1., C.I.1.3., 

C.I.1.3., C.II.2.2., C.II.3.1., D.I.2.1., D.I.3.1., D.II.2.1., D.III.1.1., D.III.2.1., D.III.2.2. a 

D.III.3.3. 

6.2008/37ZM-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,  informaci starosty města Stanislava 

Vrby o jednání vyjednávací komise ZM s vedením Nemocnice Ledeč – Háj, s.r.o. na řešení 

kapacitních problémů LDN. 

6.2008/38ZM-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 předsedy osadního výboru 

RNDr. Pavla Policara na vybudování chodníku v obci Habrek.  

6.2008/39ZM-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, investiční záměr společností 

Jednota OVD Havlíčkův Brod a VESNA, a.s. Pardubice na komplexní přestavbu a společné 

využití objektů č.p. 63 a 64 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou včetně souhlasného 

vyjádření Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 3.11.2008. 

 

 

II. ZM schvaluje : 

6.2008/106ZM-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 smlouvě 

budoucí kupní a o zřízení předkupního práva s BILLA Reality, s.r.o. se sídlem Modletice, 

Říčany u Prahy, který upřesňuje cenu pozemků a cenu nemovitostí v předloženém znění dle 

podkladového materiálu č.ZM-06/2008-06, za podmínky schválení dodatku právníkem. 

6.2008/107ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Kupní smlouvu a) a smlouvu o zřízení 

předkupního práva s BILLA Reality, s.r.o. se sídlem Modletice, Říčany u Prahy 

v předloženém znění dle podkladového materiálu č.ZM-06/2008-06. 



6.2008/108ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  uzavření kupní smlouvy s firmou 

MMPI, a.s., Ke Koudelce 464/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  za cenu 1,- Kč na pozemek 

parc.č. 229/19 o výměře 1187 m
2
 v k. ú. Habrek. 

6.2008/109ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  dobudování komunikace a veřejného 

osvětlení  v lokalitě 12-ti parcel pro rodinné domky na Staré Habrecké na pozemku parc.č. 

229/19 o výměře 1187 m
2
 v kat. území Habrek firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která na 

základě mandátní smlouvy je správcem místních komunikací města Ledeč nad Sázavou. Akce 

bude zařazena do investičních akcí roku 2009 za předpokladu spolufinancování firmou 

MMPI, a.s., Ke Koudelce 464/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov a Městem Ledeč nad Sázavou 

v poměru 50:50, tj. do max. výše 50% = 614.000,- Kč.  

6.2008/110ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr podpořit obsazení průmyslové 

zóny a zároveň pověřuje starostu k zveřejnění tohoto záměru.  

6.2008/111ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolání pracovního zastupitelstva dne 

15.12.2008 k tématu „obsazení průmyslové zóny“. 

6.2008/112ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, žádost příspěvkové organizace Základní 

škola Ledeč nad Sázavou na použití částky 14.000,- Kč z  fondu odměn ZŠ na vyplacení 

odměny projektovému týmu zpracovávajícímu žádost o dotaci na projekt „Arboretum“ 

6.2008/113ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s s § 85 

písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, přijetí dotace z MPSV na dávky 

soc. péče pro těžce zdravotně postižené (ev.č. 0026775907)  ve výši 850.000,- Kč 

6.2008/114ZM-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  

realizaci projektu „Elektronické zabezpečení budovy městského úřadu“ ev. č 32 132/2008 ve 

výši 26.705,-  Kč. 

6.2008/115ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnictví k majetku ČR s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina na vozidlo AVIA 

s výstražnou vestou a hasicím přístrojem v ceně 174.271,98 Kč s tím, že vozidlo bude dáno do 

užívání jednotce SDH Ledeč nad Sázavou. 

6.2008/116ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost manželů Janouškových 

ze Sluneční zátoky na odstranění věcného břemene předkupního práva na pozemky parc.č. 

2207, 2208, 2209, 2210, 2351/15 a 2351/17 vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou po dobu trvání 

úvěrového vztahu s GE Money Bank. 

6.2008/117ZM-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 pronájmu 

pozemku parc. č. 2351/3 o výměře 7.721 m
2
 v k. ú. Ledeč nad Sázavou v lokalitě Sluneční 

zátoky.  

6.2008/118ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 84 odst. 

4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zařazení akce rozšíření kapacity 

Mateřské školy Družstevní čp. 1060 do rozpočtu na rok 2009. 

6.2008/119ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Směnnou smlouvu č. 

1348/2008 na směnu pozemků mezi Městem Ledeč nad Sázavou a s.p. Povodí Vltavy Praha a 

souhlasí s doplatkem cenového rozdílu ve výši 21.523,- Kč. 



6.2008/120ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odprodej pozemek parc.č. st. 

2322 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Ledeč n.S. OVD Jednota (ElGé s.r.o.) H.Brod za cenu 500,- 

Kč/m
2
. 

6.2008/121ZM-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. 

1631/27 – ostatní plocha o výměře cca 30 m
2
 v k.ú. Ledeč n. S.  (geometrické zaměření zajistí 

na vlastní náklady žadatel) manželům Liběně a Zbyňkovi Čepovým za cenu 100,- Kč/m
2
. 

6.2008/122ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předložení nabídky na převzetí 

vodovodů v obci Souboř a v obci Vrbka včetně dalších provozních objektů /vodojemy, 

čerpací stanice pod./současnému provozovateli tj. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 

a.s. v hodnotě, která bude stanovena znaleckým posudkem, s vypořádáním formou navýšení 

jmění Města Ledeč nad Sázavou v uvedené společnosti. 

6.2008/123ZM-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 zřízení 

věcného břemene  k pozemku parc.č. 2243/1 (PK 2243), PK 905/6 a st. 697 v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou spočívající ve zřizování a provozování distribuční soustavy ve smyslu ustanovení § 

25 , odst.5 zákona č, 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve prospěch „ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 1.500,- Kč. 

6.2008/124ZM-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. 2243/1 (PK 2243) v k. ú. 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., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. 

6.2008/125ZM-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. 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., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. 

6.2008/126ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí daru pozemku parc. č. 

2795/1 o výměře 299 m
2
 v k.ú. Ledeč n. S. v účetní hodnotě 48.651,- Kč od kraje Vysočina.    

6.2008/127ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM06_RO4 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. 

6.2008/128ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

zřízení věcného břemene  k pozemku parc.č. 906/1, PK 2243, PK 905/6, PK912, PK913, 

PK911 a PK916 v k. ú. Ledeč nad Sázavou v lokalitě ZTV Plácky I pro kabelové vedení nn 

v zemi a kabelové pilíře typu SS a SR ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 

02 Děčín 4 a udělení souhlasu k umístění a realizaci stavby na dotčených pozemcích. 

 

III. ZM ruší : 

6.2008/2ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  svoje usnesení č. 5.2008/87ZM-s) z 15.9.2008 o 

poskytnutí  příspěvku 350.000,- Kč stavebníkům 10-ti rodinných domků na staré Habrecké na 

vybudování dešťové kanalizace. 



6.2008/3ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 4 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  svoje usnesení č. 5.2008/13ZM-u)¨o uložení 

úkolu vedoucímu Odboru samosprávy ing. Janu Čepovi zařadit do návrhu rozpočtu na rok 

2009 příspěvek 350.000,- Kč stavebníkům 10-ti rodinných domků na staré Habrecké na 

dokončení komunikace mezi rodinnými domky s termínem plnění 28.2.2009. 
 

 

IV. ZM zmocňuje : 

6.2008/7ZM-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 Stanislava Vrbu podáním 

výzvy k uzavření Kupní smlouvu a) a smlouvu o zřízení předkupního práva s BILLA Reality, 

s.r.o. se sídlem Modletice, Říčany u Prahy v předloženém znění dle podkladového materiálu 

č.ZM-06/2008-06. 
 

 

V. ZM pověřuje : 

6.2008/3ZM-p)  Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou pověřuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu jednáním 

s firmou Konstruktis a.s. Praha o společném projektu rekonstrukce lokality Koželužna s  

lávkou přes řeku Sázava a přístupovou cestou k hradu. 

6.2008/3ZM-p)  Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou pověřuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu podáním 

výzvy do regionálních sdělovacích prostředků na obsazení průmyslové zóny formo prodeje 

nezasíťovaných pozemků potencionálním zájemcům. 
 

   

VI. ZM ukládá : 

6.2008/15ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou ukládá v souladu s § 28 odst. 6 

písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkové organizaci Základní škola 

Ledeč nad Sázavou odvod částky 700.000,- Kč z rezervního fondu do rozpočtu Města na  

úhradu nákladů spojených s odstraňováním havárie soc. zařízení v pavilonu B ZŠ Nádražní. 

6.2008/16ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 4 

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

Čepovi a vedoucímu odboru OMSS ing. Juliu Bartovi aktualizovat KPSS za region Ledečsko 

a předložit ZM jako samostatný KPSS ke schválení. 

Termín: 04/2009                                                                         Zodpovídá: ved. OS a OMSS 

6.2008/17ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 85 písmeno 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města Stanislavu Vrbovi 

zahájit řízení se společností Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod o podmínkách 

převedení vodovodů v obci Souboř a obci Vrbka. 

Termín: 31.12.2008                                                                        Zodpovídá: starosta města 

 

 

 

Stanislav Vrba           Otto Vopěnka       

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 10. listopadu 2008 

Zapsala : Lenka Ryšavá 


