
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 22. prosince 2008 

7/2008/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

7.2008/40ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města za rok 2008. 

7.2008/41ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad 

rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou č. 17.2008/RM a 18/2008/RM. 

7.2008/42ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města o záměru obsazení průmyslové zóny. 

7.2008/43ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s 

zákonem č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení ) v platném znění dopis MŽP ČR ze dne 

20.11.2008 pod č.j. 3254/660/08, 83774/ENV/08, kterým  jsou dotační akce vedené pod 

čísly: 

A) ev.č. ISPROFIN 215124-0047 -  „Ledeč nad Sázavou – II.etapa zajištění skalních masivů 

– Šeptouchov “, 

B) ev.č. ISPROFIN 215124-0049 -  „Ledeč nad Sázavou – II. etapa zajištění skalních masivů  

- ulice Pivovarská“, považovány za uzavřené čerpání dotace za oprávněné. 

7.2008/44ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s 

zákonem č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení ) v platném znění : 

- Tabulky R 05 199 „Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce“ list č.1 - akce  215124-

0047, 

- Tabulky R 05 199 „Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce“ list č.2 - akce 215124-

0047, 

- Tabulky R 05 199 „Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce“ list č.1 - akce  215124-

0049, 

- Tabulky R 05 199 „Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce“ list č.2 - akce 215124-

0049 

7.2008/45ZM-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 – 15.12/2008.  

 

 

 

II. ZM schvaluje : 

7.2008/129ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o vázaném účtu u 

Reiffeisenbank, a.s. zřízeném spol. BILLA Reality, s.r.o. pro úhradu kupní ceny 8.792.000,- 

Kč za první část pozemků a nemovitostí  prodávaných Městem Ledeč nad Sázavou pro stavbu 

marketu BILLA v lokalitě Hrnčíře. 

7.2008/130ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85, 

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

č. st. 1072 s budovou bez č.p. a části parc. č. 1685//1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v lokalitě 

Barborka. 

7.2008/131ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s zákonem č. 

128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení ) v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva č. 



č.08014716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ČR“. Předmětem  smlouvy je  přijetí 

dotace na akci  „CZ.1.02/6.6.00/08.01156 – Monitoring skalních masivů v Ledči nad Sázavou 

2008 – 2011“. Státní fond ţivotního prostředí ČR bude poskytovat prostředky následujícím 

způsobem (viz. IV odstavec 8 schvalované smlouvy) 

Rok Dotace Kč Dotace Kč Vlastní zdroje Kč 

2008 860,40 14.626,80 1.720,80 

2009 10.324,80 175.521,60 20.649,60 

2010 10.324,80 175.521,60 20.649,60 

2011 9.464,40 160.894,80 18,928,80 

7.2008/132ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s zákonem č. 

128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení ) v platném znění rozhodnutí MŢP ČR  ze dne 

20.11.2008 pod číslem „CZ.1.02/6.6.00/08.01156 – Monitoring skalních masivů v Ledči 

nad Sázavou. 

7.2008/133ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM07_RO3 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. 

7.2008/134ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sníţení dotace od kraje Vysočina na dávky 

sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši -1.580.000,-Kč. 

7.2008/135ZM-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- pohotovost JPO ve výši 25 100,-Kč. 

7.2008/136ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sníţení dotace od úřadu práce na mzdy 

pracovníků VPP ve výši 492.700,-Kč. 

7.2008/137ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí neinvestiční dotace od obcí na ţáky 

ve výši 944.600,-Kč. 

7.2008/138ZM-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 na volby do 

krajských zastupitelstev ve výši 139.400,-Kč. 

7.2008/139ZM-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-07/2008-16. 

7.2008/140ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s par. § 84 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s hospodaření města od 1.1.2009 

na základě rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na 

rok 2009. ZM zároveň schvaluje na základě § 13 odst. 2, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tato pravidla pro hospodaření města od 1.1.2009 

do doby schválení rozpočtu na rok 2009 : 

 Nebudou poskytovány finanční příspěvky na základě rozhodnutí ZM a RM. 

 Nebudou zahajovány ţádné nové investiční akce. 

7.2008/141ZM-s)   Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, 

odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ţádost DDM Ledeč nad Sázavou, 

Husovo náměstí 242 o příspěvek na Klub volného času na setkání u stromečku ve výši 5.000,- 

Kč. Příspěvek bude hrazen z prostředků starosty. 

7.2008/142ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

výpůjčce budovy čp. 592 včetně pozemku parc.č. 598 – výměře 2599 m
2
 v kat. území Ledeč 

nad Sázavou s Krajem Vysočina. 



7.2008/143ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 

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

činnosti za účelem prodeje domu čp. 82 v ulici Na Mizerově v Ledči nad sázavou RK- H 

Reality Havlíčkův Brod, Humpolecká 1576. 

7.2008/144ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Děčín, na  majetku Města Ledeč nad Sázavou, 

spočívající v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy -  přípojky nn pro 

zahrádky na pozemcích parc.č. PK ZE 286/2 a PK ZE 286/1 v kat. území Habrek. 

7.2008/145ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

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

pozemků část pozemku parc.č. st. 21 o výměře 14 m
2 

a část pozemku parc.č. 2297/5 o výměře 

3 m
2
 v kat. území Ledeč nad Sázavou  v souvislosti s se stavbou regulace Olešenského potoka 

s ČR a práva hospodařit určeného správce toku, tj. Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové 

za cenu 50,- Kč/m
2
. 

7.2008/146ZM-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. 

2215/33 (PK 2215/7) v kat. území Ledeč nad Sázavou ing. Markovi Pavelkovi, Praha 9 dle 

geometrického zaměření na vlastní náklady za cenu 100,- Kč/m
2
. 

7.2008/147ZM-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. 

462/1 – trvalý travní porost o výměře do 200 m
2
 v kat. území Ledeč nad Sázavou paní Janě 

Chmelové, Praha 4 dle geometrického zaměření na vlastní náklady za cenu 40,- Kč/m
2
. 

7.2008/148ZM-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. 

1448/1 o výměře cca 250 m
2
 a část pozemku parc.č. 2260 o výměře 200 m

2
 v kat. území 

Ledeč nad Sázavou dle geometrického odměření na vlastní náklady Obci Koţlí za cenu  20,- 

Kč/m
2
. 

7.2008/149ZM-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. 

418/1 v kat. území Vrbka cca 200 m
2
 paní Ivaně Psohlavcové, Kutná Hora dle geometrického 

zaměření na vlastní náklady za cenu 60,- Kč/m
2
. 

 

 

III. ZM neschvaluje : 

7.2008/..ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje  v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ţádost panu Milošovi Rázlovi, 

.Dolní Březinka o prodej části pozemku parc.č. 418/1 v kat. území Vrbka v rozsahu cca 60 

m
2
. 

 

IV. ZM vydává : 

7.2008/5ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  vydává na základě ustanovení § 

17 odst. 2 a zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 

10 písm. c) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů,  „Obecně závaznou vyhlášku  č. 5/2008 o systému shromaţďování, 

sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů ve městě 

Ledeč nad Sázavou“ a tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 4/2001. 

 7.2008/6ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  vydává  v souladu s § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 

10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 



pozdějších předpisů,  „Obecně závaznou vyhlášku  č. 6/2008 o místním poplatku za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních a 

stavebních odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou“ a tato vyhláška ruší obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2001. 

7.2008/7ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 10 písm. b) 

a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008, o stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku. Tato vyhláška zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad 

Sázavou č. 02/1992.  

 

 

V. ZM jmenuje : 

7.2008/1ZM-jm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou si vyhrazuje právo jmeovat 

v souladu s ust. § 84 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupitele 

města do jednotlivých pracovních skupin v rámci KPSS své členy, kteří budou v rámci 

jednotlivých pracovních skupin prezentovat závazná stanoviska Města Ledeč nad Sázavou. 

7.2008/2ZM-jm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje na základě svého 

usnesení č.: 7.2008/1ZM-jm) ze dne 22.12.2008 do pracovních skupin v rámci KPSS tyto své 

členy: 

Do pracovní skupiny „Senioři a osoby s těţkým zdravotním postiţením nebo sníţenými 

duševními schopnostmi (plně invalidní občané nebo nezaopatřené děti s průkazem ZTP, 

ZTP/P)“ 

Jméno, příjmení:  1. MVDr. Pavel Vrbka 

2. Miroslav Kouba 

3. Josef Nechvátal 

7.2008/3ZM-jm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na základě svého usnesení č.: 

......... ze dne 22.12.2008 jmenuje do pracovních skupin v rámci KPSS tyto své členy: 

Do pracovní skupiny „Osoby s omezujícím zdravotním postiţením nebo sníţenými duševními 

schopnostmi (např. částečně invalidní občané, osoby se změněnou pracovní schopností – 

zdravotně znevýhodněné osoby), osoby v přechodné krizi, společensky nepřizpůsobiví 

občané, minority“ 

Jméno, příjmení:  1. PaedDr. Ilona Dokoupilová 

2. Mgr. František Trpišovský 

3. Karel Šrámek 

7.2008/4ZM-jm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na základě svého usnesení č.: 

......... ze dne 22.12.2008 jmenuje do pracovních skupin v rámci KPSS tyto své členy: 

Do pracovní skupiny „Péče o rodinu, děti a mládeţ, osoby ohroţené závislostí, nezaměstnaní 

bez trvalého handicapu“ 

Jméno, příjmení:  1. Jan Drápela 

2. Otto Vopěnka 

3. Ing. Zdeněk Tůma 

7.2008/5ZM-jm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu § 167 odst.2  

školského zákona č.561/2004 Sb. do školské rady při Základní škole Ledeč nad Sázavou jako 

zástupce zřizovatele tyto členy: 

Stanislav Vrba – starosta města 

Jaroslav Doleţal – místostarosta města 

MVDr. Pavel Vrbka – člen rady města  

 



VI. ZM ukládá : 

7.2008/18ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá  v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finančnímu a kontrolnímu výboru prověřit 

finanční nákladovost zavedení systému myFENIX a jeho nahrazení systémem FENIX. 

Termín: 30.6.2009                     Zodpovídá: předsedové výborů K.Šrámek a ing.J.Drápela 

7.2008/19ZM-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 oslovit zájemce o 

průmyslovou zónu a zmapovat jejich zájem. 

Termín: 23.2.2009                                                          Zodpovídá: ing. Jan Čepa – ved. OS 

 

 

VII. ZM deleguje : 

7.2008/2ZM-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 Stanislava Vrbu 

jako zástupce města na valných hromadách a.s. Úpravna vody Ţelivka konaných v roce 2009. 

7.2008/3ZM-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, MVDr. Pavla Vrbku jako 

zástupce města na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 

a.s.  konaných v roce 2009. 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba            PaedDr. Ilona Dokoupilová 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 22. prosince 2008 

Zapsala : Lenka Ryšavá 


