
    

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 26. února 2007
1/2007/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
1.2007/1ZM-b)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou bere  na  vědomí kontrolu  plnění 
úkolů ZM z  27.11.2006 a 18.12.2006.
1.2007/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady  města  Ledeč  nad  Sázavou  ze  schůzí  č.  4a/2006/RM,  1/2007/RM,  2/2007/RM, 
3/2007/RM.
1.2007/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města  Stanislava  Vrby  o  jednání  s vedením Vodovodů  a  kanalizací  H.Brod,  a.s.  ve  věci 
převodu majetku ČOV.  
1.2007/4ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města  Stanislava Vrby k akci BILLA a k jednání se zahraničním investorem o ledečském 
hradu.
1.2007/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis ze zasedání 
finančního výboru dne 21.2.2007 (přílohy zápis FV-2007-02-21).
1.2007/6ZM-b) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  bere  na  vědomí  žádost  pana 
Antonína Baye o podporu při pořádání 14. československého potlachu trampů.
1.2007/7ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí dopis společnosti 
ZEMKO Kožlí, a.s. k zamítnutí žádosti o koupi pozemků.

II. ZM schvaluje :  
1.2007/1ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění,  darovací smlouvu na pozemky parc.č. 
864/2, 864/11, 864/12 a st. 2303 – díl b) a díl c) o celkové výměře 2548 m2 v tržní hodnotě 
pozemků ve výši 1.274.000,- Kč Kraji Vysočina Jihlava.
1.2007/2ZM-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. 2215/84 o 
výměře 340 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou od Kraje Vysočina za cenu 45,- Kč/m2.
1.2007/3ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  v platném  znění,  kupní  smlouvu  č. 
UZSVM/HHB/2406/2006-HHBO na pozemky parc. č. st. 249 o výměře 1440 m2 za kupní 
cenu 400.000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
1.2007/4ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v úplném znění, uzavření smlouvy na pojištění majetku na 
období 03/2007 až 04/20010 (12)  s pojišťovnou Generali Pojišťovna a.s., Praha 2.
1.2007/5ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85, písmeno 
j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění přijetí úvěru  výši 3.297.950,- Kč na 
nákup pozemků pro přípravu stavebních parcel v lokalitě Plácky.
1.2007/6ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85, písmeno 
j), zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  Smlouvu  o  úvěru  č.  528-017-07 
s Českou spořitelnou a.s. dle podkladového materiálu č. ZM-1/2007-10. 
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1.2007/7ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  v platném  znění  „Pravidla“  pro  vytváření  a  použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou ve znění 
dosavadní obecně závazné vyhlášky č. 03/2001 s tím, že druhy půjček uvedené v čl. II/odst.4 
se v pořadí č. 06 upraví takto (doplní se v názvu)  „.. za součást zateplení obvodového pláště 
je považována i výměna oken, balkónových dveří apod. „ a doplní se pořadí č. 10 s názvem 
„rekonstrukce výtahů v bytových domech se lhůtou splatnosti 4 roky, úrokovou sazbou 4 % a 
max. hranicí půjčky 250 tis. Kč na bytový dům.
1.2007/8ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst.4 
zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích v platném znění ve smyslu  „Pravidel“  pro vytváření  a 
použití  účelových prostředků Fondu rozvoje  bydlení  na  území města  Ledeč nad Sázavou 
úpravu případně uzavření nové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. ve věci vedení účtu FRB – 
vyvolané zrušením obecně závazné vyhlášky a její nahrazení „Pravidly“.
1.2007/9ZM-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  bezúplatném  převodu 
nemovitostí  č. UZSVM/HHB/2833/2006-HHBO na pozemky parc.č. 2082/38 o výměře 20 
m2,  2082/39 o výměře 171 m2,  parc.č.  PK st.  93 o výměře 150 m2,  parc.č.  PK st.  94/1 o 
výměře 80 m2, parc.č. PK 51/1 o výměře 15 m2, parc.č.PK 103 o výměře 140 m2 a parc.č. PK 
223/2 o výměře 32 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
1.2007/10ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění,  smlouvu č. 91/07 o bezúplatném převodu 
nemovitosti na pozemek parc. č. 887/89 o výměře 45 m2 v kat.území Ledeč nad Sázavou, od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
1.2007/11ZM-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 budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene stavbu „Infrastruktura průmyslové zóny Plácky v Ledči nad Sázavou“, jejíž 
součástí je i kanalizační řád DN 300 s  vlastníky : Marie Vojířová, Ledeč nad Sázavou, Věra 
Sladkovská, Ledeč nad Sázavou a Marcela Rozumková, Lysá nad Labem.  
1.2007/12ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  směrnici  č.  SM01/2007 Poskytování 
finančních   příspěvků  a  dotací  z rozpočtu  Města  Ledeč  nad  Sázavou  dle  podkladového 
materiálu ZM01/2007-14.
1.2007/13ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje prodej auta SPZ HBJ 21-
46 a souhlasí s nákupem motorového vozidla na leasing, případně na úvěr. Pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu k podpisu předmětné smlouvy.
1.2007/14ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  84, 
odstavec  2  písmeno  c)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění,  poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč 
nad Sázavou ve výši 3.923 000,- Kč.
1.2007/15ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  84, 
odstavec  2  písmeno  c)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění,  poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč 
nad Sázavou ve výši 1.261 000,- Kč.
1.2007/16ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  84, 
odstavec  2  písmeno  c)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění,  poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o ve 
výši 1.050 000,- Kč. 
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1.2007/17ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odstavec 
2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozpočet města na rok 2007 a 
závazné  ukazatele   rozpočtu  města  Ledeč  nad Sázavou na  rok  2007,  které  jsou  nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
1.2007/18ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 84 a 85 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  uzavření smluv o sdružených dodávkách 
elektřiny ze sítě NN č. 00084851 a 00084919 mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a Městem Ledeč nad 
Sázavou pro odběrná místa č. 565770 a 565778 v objektu čp. 790 v ulici Barborka v Ledči 
nad Sázavou.
1.2007/19ZM-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. 1233/1 o 
výměře 40 m2 a pozemku parc.č. PK 1233 o výměře 49 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou od 
pana MUDr. Dalibora Fabiána, Praha 4-Kč za cenu 100,- Kč/m2.
1.2007/20ZM-s)  ZM v Ledči nad  Sázavou  schvaluje   v souladu  s  §  84  a  85   zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního příspěvku – dotace v podílu 
20% vlastníkům nemovitosti  čp.  72  na  Husově  náměstí  v Ledči  nad  Sázavou ing.  Josefu 
Markovi  a  ing.  Ladislavu  Gabrielovi,  oba  Ledeč  nad  Sázavou  jako  nezbytný  20% podíl 
k dotaci  Kraje  Vysočina  na opravu tohoto objektu,  který je  veden jako kulturní  památka, 
v rámci Programu obnovy a zachování kulturních památek. 
1.2007/21ZM-s)  ZM v Ledči nad  Sázavou  schvaluje   v souladu  s  §  84  a  85   zákona  č. 
128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění,  dodatek č.12 ke smlouvě o zabezpečení požární 
ochrany  ve  městě  Ledeč  nad  Sázavou,  kterým  se  město  Ledeč  nad  Sázavou  zavazuje 
poskytnout  finanční  příspěvek 300 000,-  Kč na zakoupení  přenosné požární  stříkačky pro 
ledečskou požární stanici.

III. ZM stanovuje :  
1.2007/1ZM-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. 64/2006 Sb., měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad 
Sázavou s platností od 1.3.2007 v následujících hodnotách:
za výkon funkce člena rady 1500,- Kč

předsedy výboru (komise)   510,- Kč
člena výboru (komise)   440,- Kč
člena zastupitelstva   160,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel   100,- Kč
                  

 
IV. ZM ukládá :  
1.2007/1ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 119 odst. 3 
písm.  a)  zákona  č.128/2000  Sb.  kontrolnímu  výboru  provést  kontrolu  plnění  usnesení 
zastupitelstva města za rok 2006 a předložit na příští zasedání zastupitelstva města zprávu o 
kontrole.
Termín:   30.4.2007                      Zodpovídá: Ing. Jan Drápela, předseda kontrolního výboru 

1.2007/2ZM-u)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  vedoucímu  Odboru 
samosprávy  Ing.  Pavlu  Nácovskému zjednodušit  formulář  žádosti  o  příspěvky z rozpočtu 
města tak, aby byl přehledný a srozumitelný. 
Termín:   30.4.2007                      Zodpovídá: Ing. Pavel Nácovský, ved. odboru samosprávy
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1.2007/3ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Stanislavu 
Vrbovi neprovádět v roce 2007 z finančních důvodů energetický audit na budovách v majetku 
města.
Termín:   31.12.2007                      Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta města

V. ZM ruší :  
1.2007/1ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst.2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění obecně závaznou vyhlášku č. 12/1995 – 
úplné znění  vyhl.č. 03/2001 včetně dodatku č. l o vytvoření a použití účelových prostředků 
Fondu rozvoje bydlení na územích města Ledeč nad Sázavou (FRB). 

                 
VI. ZM vyhlašuje :  
1.2007/1ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu s § 84 odst.4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 1. výběrové řízení pro rok 2007 v souladu 
s čl. IV.odst.6 „Pravidel“ pro vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 
na území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku z FRB města s tím, že termín pro 
podání žádostí bude od 27.2.2007 do 12.4.2007.

VII. ZM zmocňuje :  
1.2007/1ZM-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 podpisem 
Smlouvy o úvěru č. 528-017-07 s Českou spořitelnou a.s. dle podkladového materiálu č. ZM-
1/2007-10.

VIII. ZM neschvaluje:  
1.2007/1RM-n)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84, odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění žádost Konfederace politických vězňů o 
umístění pamětní desky s textem: „Na památku občanům z Ledečska nespravedlivě stíhaným 
lidovým soudem, který sídlil v této budově  v letech 1948 – 1960“ na městskou budovu čp.7 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.

Stanislav Vrba       Mgr. František Trpišovský
  starosta města         předseda návrhové komise

V Ledči nad Sázavou dne 26. února 2007
Zapsala : Lenka Zengerová
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Příloha č. 1: Rozpočet města

Rozpočet  2007 var.1
(přehled dle rozpočtových kapitol)

Příjmy
Popis t.Kč
Celkem příjmy 68 828,70

Výdaje
Popis t.Kč
Výdaje kapitola 1 17 716,00
Bězné výdaje kapitola 2 30 965,00
Výdaje kapitola 3 9 541,60

Výdaje kapitola 4 6 087,10
Investice 0,00
Příspěvky 0,00
Celkem výdaje 64 309,70

FINANCOVÁNÍ

Návrh rozpočtu  2007

Popis t.Kč

kontrolní součet Zdroje – úvěry 695,30

SPLÁTKY ÚVĚRŮ
Popis t.Kč
ČS 7 180,00
ČMSS, a.s. 0,00
Fond rozvoje bydlení 165,00
SFŽP 1000,00
Celkem splátky úvěrů 8 345,00

ZDROJE
Popis t.Kč

Převaha příjmů 4 519,00
Půjčka na pozemky 3 298,00
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 1 223,30
Celkem příjmy 9 040,30

Zpracoval: Ing. Nácovský, Fialová

 Rozpočet  2007 var.1
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Přehled dle rozpočtových subkapitol

PŘÍJMY  t.Kč
Třída 1 - daňové příjmy 49 834,00 
Třída 2 - nedaňové příjmy 7 016,00 
Třída 3 - kapitálové příjmy 300,00   
Třída 4 – dotace 11 678,70 
PŘÍJMY CELKEM       68 828,70 
VÝDAJE  t.Kč

ro
zp

is
 k

ap
.1

Mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 10 788,50 
Mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 620,50 
mzdové výdaje - kap.14 – dohody 104,00   
mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 286,50 
mzdové výdaje - kap.16 – volby 0,00   
mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 647,00   
mzdové výdaje - kap.18 - OS SDH 82,00   
mzdové výdaje - kap.20 – refundace 7,00   
mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 853,50   
mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 308,00 
mzdové výdaje - kap.27 – kronika 14,00   
mzdové výdaje - kap.28 – LN 5,00   
KAP.TAJEMNÍKA - kap.1                    17 716,00 

ro
zp

is
 k

ap
.2

běžné výdaje - kap.31 – finance 4 622,90 
běžné výdaje -kap.41,43,44,46,47,71 - vnitřní správa 10 421,00 
běžné výdaje -kap.48 – volby 0,00   
běžné výdaje - kap.51,52,53,54,55,56 - OS inf.centrum 404,30   
běžné výdaje - kap.61 - PO Škola 124,30   
běžné výdaje - kap.61 - PO Škola příspěvek 3 923,00 
běžné výdaje - kap.62 - PO Školka 75,00   
běžné výdaje - kap.62 - PO Školka příspěvek 1 261,00 
běžné výdaje - kap.63 - OS knihovna 371,00   
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 224,00 
běžné výdaje - kap.65 - OS SDH 169,80   
kapitálové výdaje - kap.45 – investice 8 368,70 
příspěvky ZM - kap.31 - 0,00   
investice - kap.45 - tělocvična Plácky( zařazeno.souh.u inv.) 0,00   
ODBOR OS - kap.2   bez příspěvků                  30 965,00 

ro
zp

is
 k

ap
.8 běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 4 930,90 

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 1 748,70 
běžné výdaje - kap.83 – komunikace 2 862,00 
ODBOR OVZP - kap.8                      9 541,60 

ro
zp

is
 k

ap
.9 běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 6 025,10 

běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 62,00   
ODBOR OMSS - kap.9     6 087,10 
výdaje celkem 64 309,70 
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FINANCOVÁNÍ

Návrh rozpočtu  2007
Popis t.Kč
kontrolní součet Zdroje – úvěry 695,30

Splátky úvěrů
Popis t.Kč
ČS 7 180,00
ČMSS, a.s. 0,00
Fond rozvoje bydlení 165,00
SFŽP 1000,00
Celkem splátky úvěrů 8 345,00

ZDROJE
Popis t.Kč
Převaha příjmů 4 519,00
půjčka na pozemky 3 298,00
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 1 223,30
Celkem příjmy 9 040,30

Zpracoval: Ing. Nácovský, Fialová
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