
    

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 14. srpna 2006
4/2006/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
4.2006/25ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění 
úkolů Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou z  3.4.2006 a 19.6.2006.
4.2006/26ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou z 3. 7. 2006.
4.2006/27ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis z jednání 
valné hromady společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. z 23.5.2006.
4.2006/28ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis z jednání 
valné hromady společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. z 12.6.2006.
4.2006/29ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci RNDr. 
Pavla Policara o průběhu valné hromady společnosti  Vodovody a kanalizace H.Brod, a.s., 
která se konala dne 22.června 2006 v Havlíčkově Brodě a o volbě pana Stanislava Vrby do 
dozorčí rady této společnosti.
4.2006/30ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o průběhu valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., která 
se konala dne 28.června 2006 v Hulicích.
4.2006/31ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
Stanislava Vrby o průběhu akce „Rekonstrukce silnice II/130 v Ledči n.S. – ul. Koželská“.
4.2006/32ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
Stanislava Vrby o podání společnosti A.S.A. Dačice, s.r.o. na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže ve věci veřejné zakázky „Nakládání s odpady na území města Ledeč nad Sázavou a 
odstranění  odpadů ze svozové oblasti  zadavatele“ a  o  písemném vyjádření  starosty města 
k předmětné záležitosti dne 1.8.2006.
4.2006/33ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
Stanislava Vrby o přípravě investiční akce BILLA v lokalitě Hrnčíře.
4.2006/34ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí Zprávu o auditu IT 
na  Městském úřadě  v Ledči  nad  Sázavou  zpracovanou  firmou  msc@hp  Praha  v červenci 
2006.
4.2006/35ZM-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 2006 
za období 1/2006 - 6/2006. 
4.2006/36ZM-b) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  bere  na  vědomí  informaci  o 
proplacení spoluúčasti státu a Evropských fondů na projekt Metropolitní síť LeNet (SROP) 
v celkové částce 399.000,-  Kč v roce 2005 a 2.993.000,-  Kč v roce 2006 s tím, že dotace 
nebyly kráceny. 
4.2006/37ZM-b) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  bere  na  vědomí  informaci  o 
proplacení spoluúčasti Fondu Vysočina na projekty Veřejně přístupný internet, Elektronická 
podatelna, LeNet MAN doplněk SROP a WEB 05 v celkové částce 508.912,- Kč s tím, že 
dotace nebyly kráceny. 
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II. ZM schvaluje :  
4.2006/80ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.  128/2000 Sb.  o  obcích v platném znění  zřízení  pracovní  skupiny zabývající  se 
problematikou Mateřské školy Ledeč nad Sázavou ve složení Stanislav Vrba, ing. Zdeněk 
Tůma, Karel Urban, Otto Vopěnka, Otakar Kubát.
4.2006/81ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  zřízení  pracovní  skupiny  ve  složení 
Stanislav Vrba, ing. Pavel Nácovský, MVDr. Pavel Vrbka, Karel Šrámek, Vidu Gunaratna, 
která stanoví pravidla pro zveřejňování komentářů na ledečském webu. Pracovní skupina do 
31. 8. 2006 podá zprávu o výsledku jednání radě města.
4.2006/82ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.  128/2000 Sb.  o  obcích  v platném znění  na  návrh  zastupitele  Miroslava  Kouby 
přepracování zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nakládání s odpady na území Města 
Ledeč nad Sázavou a  odstranění  odpadů ve  svozové oblasti  zadavatele“  na zjednodušené 
podlimitní  řízení,  které  bude  předloženo  ke  schválení  na  příštím  zasedání  zastupitelstva 
města. 
4.2006/83ZM-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, s.r.o. za 
účelem získání stavebního povolení pro výstavbu supermarketu. 
4.2006/84ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění předloženou smlouvu o poskytnutí dotace na 
provozování  služby  ,,Pečovatelská  služba“  a  pověřuje  starostu  města   Stanislava  Vrbu 
podpisem této smlouvy.
4.2006/85ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí nabídky firmy SMP CZ, a.s. Praha na 
realizaci akce  „Rekonstrukce lávky přes řeku Sázavu vč.  přilehlých chodníků a veřejného 
osvětlení“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 
4.2006/86ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Aktualizovaný rozpočtový výhled města na 
období 2007-2011.
4.2006/87ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění přijetí daru na sportovní akci v roce 2006 od 
firmy AutoCont CZ a.s., Jihlavská 318, Havlíčkův Brod ve výši 20 000,- Kč.
4.2006/88ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  přijetí  dotace  od  Kraje  Vysočina  na 
akceschopnost dobrovolných hasičů ve výši 30.000,- Kč.
4.2006/89ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí pojistné náhrady od pojišťovny  ve 
výši 5.300,- Kč. 
4.2006/90ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně 
prospěšné práce ve výši 144.900,- Kč.
4.2006/91ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  přijetí  dotace  od  Kraje  Vysočina  na 
Metropolitní síť IV  ve výši 300.000,- Kč. 
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4.2006/92ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí dotace od Kraje Vysočina na akci e-
Podatelna ve výši 48.286,- Kč.
4.2006/93ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí dotace od Kraje Vysočina na akci 
Veřejně přístupný internet ve výši 144.956,- Kč.
4.2006/94ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí grantu od Kraje Vysočina na akci 
„Ledečský majáles“ ve výši 9.000,- Kč.
4.2006/95ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí dotace od Kraje Vysočina na akci 
„LeNet Web 05“ ve výši 15.000,- Kč.
4.2006/96ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  přijetí  dotace  od  Kraje  Vysočina  na 
provozování pečovatelské služby v úhrnné výši 447.000,- Kč. 
4.2006/97ZM-s Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění snížení dotace z Kraje Vysočina ve výši 
-1.500.000,- Kč na zajištění dávek sociální péče UZ 98072.
4.2006/98ZM-s Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí dotace SROP od Ministerstva pro 
místní rozvoj na akci Metropolitní síť LeNet ve výši 2.993.000,- Kč (2006) a 399.000,- Kč 
(2005).
4.2006/99ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje po projednání v souladu 
s  §  84  odst.2,  písmeno  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  návrh  na 
rozpočtová opatření č. ZM_RO2 na rok 2006. Rozpočtová opatření č. ZM_RO2 na rok 2006 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení – příloha č.1.
4.2006/100ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.2., 
písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  změnu  závazných  ukazatelů 
rozpočtu pro ZM  dle přílohy č.2
4.2006/101ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění poskytnutí půjček z FRB těmto zájemcům:
- Společenství vlastníků bytů domu čp. 930 v ul. M. Majerové v Ledči nad Sázavou ve výši 
500 tis. Kč –  částečné zateplení obvodového pláště výměnou oken.
4.2006/102ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 
a § 85 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění řešení legislativních 
povinností města vůči příspěvkovým organizacím a organizačním složkám podle zákonů č. 
500/2004, Správní řád, v platném znění, zákona č. 499/2004, O archivnictví a spisové službě, 
v platném  znění,  s vazbou  na  prováděcí  vyhlášku  č.646/2004,  v platném  znění,  a  řešení 
bezpečnostní strategie stanic veřejně přístupného internetu podle projektu LeNet, nákupem 
terminálové technologie pro provoz a zabezpečení IS (CITRIX ), a to i na splátky.
4.2006/103ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 84 odst. 1 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  dokument  DEFINICE  PROJEKTU, 
základního dokumentu nasazení ekonomického systému myFENIX (SAP).
4.2006/104ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění odprodej pozemku města parc.č. 25/1 o 
výměře 79 m2 v kat. území Souboř, p. Liboru Šetinovi,  Přelouč, za cenu 50,- Kč/m2.
4.2006/105ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 písm. a) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění po novém projednání prodej pozemků parc. 
č. 175, 176,a 180 v katastrálním území Habrek o celkové výměře 7 383 m2 za cenu 50,- Kč/m2 

p. Jaroslavu Švecovi, Dolní Březinka, Světlá nad Sázavou.
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4.2006/106ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 písm. a) 
zákona č.  128/2000 Sb o obcích v platném znění  odprodej části  pozemku parc.  č.  2077/1 
zastavěné nyní 5 plechovými garážemi pro jejich přestavbu nebo opravu paní Věře Tvrdíkové, 
Ke Stínadlům 556  Ledeč nad Sázavou, panu Jiřímu Maškovi, paní Zdeně Budníkové a panu 
Zdeňku Markovi, všichni z Ledče nad Sázavou za cenu 100,-- Kč/m2. Přístup a příjezd k nim 
bude po zbývající části pozemku parc. č. 2077/1 ve vlastnictví města. Žádosti Společenství 
vlastníků pokud jde o část parc. č. 2077/1 nebude vyhověno. Veškeré poplatky s tím spojené 
si kupující uhradí sami.
4.2006/107ZM-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 majetku od státu – Úřadu 
pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  a  to  budovy  čp.  242  na  Husově  náměstí 
s pozemkem parc.č. st. 223 o výměře 220 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou do majetku 
Města Ledeč nad Sázavou.
4.2006/108ZM-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 pozemku 
parc.č. 887/76 a 887/77 v k.ú. Ledeč nad Sázavou včetně omezujících, respektive zavazujících 
podmínek ve znění uvedeném v čl. III Smlouvy o bezúplatném převodu č. 61/06.
4.2006/109ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění koupi pozemku parc.č. PK 588/2 o výměře 
489 m2 v kat.  území Ledeč nad Sázavou (původně Hradec) od paní  Jany Bělohlávkové z 
Mladé Boleslavi za cenu 75,-- Kč/m2.
4.2006/110ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona  č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  uzavření  Smlouvy  č.  IV-12-
2001633/VB/P/17 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabelové vedení NN  na 
pozemku kat.č. 54/43 v k.ú. Habrek za jednorázovou úhradu ve výši 600,-- Kč.
4.2006/111ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, zařazení Informačního centra v Ledči nad 
Sázavou do cechovní organizace Asociace turistických informačních center se sídlem ul. 5. 
května 18/1325, 140 00 Praha 4.
4.2006/112ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 písm. j) 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  poskytnutí  bezúročné  půjčky  obci 
Chřenovice ve výši 700 t. Kč na dostavbu akce „Rekonstrukce komunikace a lávky přes řeku 
Sázavou mezi obcemi Hněvkovice a Chřenovice“ s termínem vrácení půjčky do 15.12.2006.
4.2006/113ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění podání žádosti na Kraj Vysočina o dotaci na 
povodně v roce 2006.
                                               
III. ZM neschvaluje :  
4.2006/5ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje  v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění návrh zadávací dokumentace  na veřejnou 
zakázku „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze 
svozové oblasti zadavatele“ předložený starostou města Stanislavem Vrbou. 

IV. ZM zmocňuje :  
4.2006/10ZM-zm) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  zmocňuje  starostu  města 
Stanislava  Vrbu  podle  §  84  odstavec  4  zákona  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění, 
k podpisu darovací smlouvy s firmou Autocont CZ  dle usnesení č. 4.2006/89ZM-s).
4.2006/11ZM-zm) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  zmocňuje  starostu  města 
Stanislava  Vrbu  podle  §  84  odstavec  4  zákona  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění, 
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k výběru  dodavatele  a  k podpisu  smluv  na  základě  výběru  dodavatele  na  terminálovou 
technologii a zabezpečení IS (CITRIX).
4.2006/12ZM-zm) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  zmocňuje  starostu  města 
Stanislava  Vrbu  podle  §  84,  odstavce  4  zákona  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném znění, 
k jednání s firmou PVT o konečné podobě dokumentu DEFINICE PROJEKTU (myFENIX) a 
k jeho podpisu.
4.2006/13ZM-zm) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  zmocňuje  starostu  města 
Stanislava  Vrbu  podle  §  84  odstavec  4  zákona  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění 
k podpisu  smlouvy  na  zařazení  Informačního  centra  v Ledči  nad  Sázavou  do  cechovní 
organizace A.T.I.C.
4.2006/14ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje Radu města Ledeč nad 
Sázavou podle § 84 odstavec 4 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění k uzavření 
smlouvy o bezúročné půjčce s obcí Chřenovice s adekvátním zajištěním vrácení půjčky.

V. ZM ukládá :  
4.2006/16ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s  § 84 odst.4 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostovi  města  Stanislavu Vrbovi zajistit 
veškeré  potřebné  podklady  pro  realizaci  akce  „Rekonstrukce  lávky  přes  řeku  Sázavu  vč. 
přilehlých  chodníků  a  veřejného  osvětlení“  (smlouva  s dodavatelem,  stavební  povolení, 
investiční  záměr)  nutné  k vydání  rozhodnutí  o  účasti  státního  rozpočtu  v termínu  do 
26.10.2006.  
4.2006/17ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá  v souladu s  § 84 odst.4 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostovi města Stanislavu Vrbovi pokračovat 
v přípravě projektové dokumentace plaveckého bazénu. 
4.2006/18ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst.  1 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění úkol ing. Nácovskému, vedoucímu odboru 
samosprávy, zadat tvorbu projektových a ekonomických podkladů firmě AutoCont (vykonává 
vzdálenou správu LeNet) pro financování granty a vstupním poplatkem připojení Gymnázia, 
ISŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou k projektu LeNet s cenou podkladů do 15 t. Kč.
4.2006/19ZM-u) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá 
v souladu  s  §  84  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  úkol  ing. 
Nácovskému,  vedoucímu  odboru  samosprávy,  zahájit  územní  řízení  pro  optické  trasy  na 
základě projektových a ekonomických podkladů viz usnesení (výše) pro financování granty a 
vstupním poplatkem připojení Gymnázia, ISŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou k projektu LeNet.
4.2006/20ZM-u) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá 
v souladu  s  §  84  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  úkol  ing. 
Nácovskému,  vedoucímu  odboru  samosprávy,  podat  žádost  v připravovaném  podzimním 
grantu Fondu Vysočina k financování  přístupu  Gymnázia,  ISŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 
k projektu LeNet.
4.2006/21ZM-u) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá 
v souladu  s  §  84  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  úkol  ing. 
Nácovskému, vedoucímu odboru samosprávy, vypracovat ve podklady pro stanovení poplatku 
za přistoupení  Gymnázia, ISŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou k projektu LeNet a tyto podklady 
předat Gymnáziu, ISŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.
4.2006/22ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst.  1 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění úkol ing. Nácovskému, vedoucímu odboru 
samosprávy, zajistit ve spolupráci s firmou AutoCont projekt nasazení terminálového provozu 
technologie a zabezpečení IS (CITRIX ) v ceně do 15 t. Kč.
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4.2006/23ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst.  1 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  starostovi  města  Stanislavu  Vrbovi 
uskutečnit výběrové řízení na dodavatele terminálového provozu a zabezpečení IS (CITRIX).
4.2006/24ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst.  1 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tajemníkovi města Ing. Molínovi zabezpečit 
podmínky  dle  podepsané  DEFINICE  PROJEKTU  (myFENIX)  v oblasti  organizační, 
personální a rozpočtové.

VI. ZM odkládá :  
4.2006/5ZM-o)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb.  o  obcích  v platném znění  rozhodnutí  na  změnu sídla  příspěvkové 
organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou na Stínadla 1049 a snížení kapacity obsazení 
Mateřské školy v Ledči nad Sázavou ze 190 dětí na 171 dětí. 
4.2006/6ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84, odstavce 1 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, účast v projektu „Broadbandového fondu“ pro 
rok 2006.
4.2006/7ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č.  128/2000 Sb.  o  obcích v platném znění  rozhodnutí  ve věci  směny a odprodeje 
pozemků firmou ATOS.
4.2006/8ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodnutí ve věci navýšení dotace (příspěvku) na 
opravy hradu Ledeč nad Sázavou v r. 2006 o 465 tis. Kč společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou 
s r.o., kde je Město Ledeč nad Sázavou 75% společníkem a spoluvlastníkem.

Stanislav Vrba    Marta Vrzáčková  
  starosta města         předseda návrhové komise

V Ledči nad Sázavou dne 14. srpna 2006
Zapsala : Lenka Zengerová
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Rozpočtová opatření č.ZM_RO02 Příloha č.1

Příjmy

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

 Schválený rozpočet 87260,30

19.06.06 Rozpočtové opatření_ZM02 310,60

14.08.06 Rozpočtové opatření_ZM03 -980,70

 Kap.9 _dotace na činnost MÚ soc.dávky -1500,00

 
Kap.2_pojistná náhrada ČSOB - chodník 
Komenského 5,30

 
Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů Ledečský 
majáles 9,00

 
Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů 
akceschopnost SDH 30,00

 Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů LeNet Web 15,00

 
Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů dotace 
DPS 447,00

 
Kap.2_inv.přijaté dotace SROP- úprava na skutečné 
náklady -7,00

 Kap.2_příspěvek od firmy AutoCont 20,00

 Upravený rozpočet 86590,20

Úprava výdajů

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

 Schválený rozpočet 80072,30

19.6.2006 Rozpočtové opatření_ZM02 310,60

14.8.2006 Rozpočtové opatření_ZM03 -980,70

 Kap.9_Sociální dávky -1500,00

 kap.2_ souhrnné opravy NAVÝŠENÍ 5,30

 Kap.2_Bazén -500,00

 Kap.2_Chodníky Koželské 847,00

 Kap.2_Ledečský majáles 9,00

 Kap.2_ostatní služby SDH akceschopnost hasičů 30,00

 Kap.2_LeNet WEB 05 15,00

 Kap.1_Mzdy - MěK 100,00

 Kap.2_SROP úprava na skutečné náklady -7,00

 Kap.2_navýšení příspěvky RM 20,00
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 Upravený rozpočet 79402,20

Rozpočtová opatření č.ZM_RO02 Příloha č.1

Financování

Rozpočet 2006

Popis t.Kč

Převaha výdajů = kontrolní součet 
Zdroje - úvěry 0,00

Splátky úvěrů
Popis t.Kč
ČS 7215,00
ČMSS, a.s. 0,00
Fond rozvoje bydlení 165,00
SFŽP 1000,00
ROBOINVEST 300,00
Celkem splátky úvěrů 8680,00

Zdroje
Popis t.Kč

Převaha příjmů 7 188,00
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 1 492,00
Celkem příjmy 8 680,00

                                                                                                               Příloha č.2
Změna závazných ukazatelů
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)

SR UR UR záv.ukazatele 
vč.všech změn

Příjmy ZM_3.4.06 ZM_19.6.06 ZM_14.8.06  
Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč
Celkem příjmy 87 260,30 310,60 -980,70 86 590,20

Výdaje
Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč
Výdaje kapitola 1 16 215,40 44,00 100,00 16 359,40
Bězné výdaje kapitola 2 34 665,40 105,20 419,30 35 189,90
Výdaje kapitola 8 12 662,50 40,00  12 702,50
Výdaje kapitola 9 10 862,00  -1 500,00 9 362,00
Investice 5 000,00   5 000,00
Příspěvky 667,00 121,40  788,40
Celkem výdaje 80 072,30 310,60 -980,70 79 402,20
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