
          

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 11. října 2006
5/2006/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
5.2006/38ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění 
úkolů ZM z  19.6.2006 a 14.8.2006.
5.2006/39ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou z 28. 8. a 18. 9. 2006.
5.2006/40ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
Stanislava Vrby o činnosti pracovní skupiny pro stanovení nových pravidla uveřejňování na 
ledečském webu.
5.2006/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
Stanislava  Vrby o  činnosti  pracovní  skupiny zabývající  se  problematikou Mateřské  školy 
Ledeč nad Sázavou.
5.2006/42ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
Stanislava Vrby o přípravě investiční akce BILLA v lokalitě Hrnčíře.
5.2006/43ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o průběhu investiční akce „Rekonstrukce lávky přes řeku Sázavu vč. 
přilehlých chodníků a veřejného osvětlení“.
5.2006/44ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o průběhu akce Zabezpečení sklaních masivů Šeptouchov.

II. ZM schvaluje :  
5.2006/114ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a rozhodnutím odboru výstavby Městského 
úřadu  v Ledči  nad  Sázavou  č.j.  2790/06/OVZP-2790/2006/OVZP-5  z 2.10.2006  a 
rozhodnutím městského zastupitelstva Ledeč nad Sázavou č. 1.2000/19MZ-s) ze dne 9.2.2000 
provedení demolice budov č.p.52 a 53 na stavebních parcelách 227 a 229 v k.ú. Ledeč n.S.
52006/115ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 85 odst. a) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr odprodeje technologického zařízení 
Čističky odpadních vod (ČOV) za odhadní cenu a záměr navýšení základního jmění města 
Ledeč nad Sázavou ve společnosti  Vodovody a kanalizace H.brod,  a.s.  (VaK) o vloženou 
infrastrukturu  ČOV.  Znalecké  odhady  jako  podklady  pro  další  jednání  zabezpečí  na  své 
náklady  VaK.  Tento  záměr  nezbavuje  Město  Ledeč  nad  Sázavou  odpovědnosti  za  úroky 
z úvěru na ČOV a kanalizaci.
5.2006/116ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č.  128/2000 Sb. o obcích v platném znění bezúplatný převod pozemků 
parc.č. PK51/1, PK st. 93, PK st. 94/1, PK 103, PK 223/2, 2082/38, 2082/39 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou od státu, tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
5.2006/117ZM-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 bezúplatném převodu 
nemovitostí č. 61/06 na bezúplatný převod pozemků parc.č. 887/76 o výměře 34 m2 – ostatní 
plocha,  ostatní  komunikace  a   parc.č.  887/77  o  výměře  26  m2 –  ostatní  plocha,  ostatní 
komunikace  v kat.  území  Ledeč nad Sázavou včetně omezujících,  respektive  zavazujících 
podmínek  ve  znění  čl.  III.  smlouvy  mezi  ČR-Úřadem  pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových a Městem Ledeč nad Sázavou a to ve znění podepsaném generálním ředitelem 
Úřadu dne 30.8.2006
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4.2006/118ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a) směnu a odprodej pozemků města – části parc. č. 1982/1 a parc. č. 2286/1 za pozemky 
firmy ATOS – části parc. č. 1948/1, parc. č. st. 634, parc. č. 1982/5 a parc. č. 1978/1 , část 
parc. č. 1978/3 a část parc. č. 1978/6 v rozsahu dle geom. zaměření – v k.ú. Ledeč n.S.
b) prodej pozemků města – část parc. č. 2136/47, část parc. č. 2136/48 a část parc. č. 2136/9, 
parc. č. 2078/15 a část parc. č. 2078/21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a část parc. č. 294/4 a část 
parc. č. 294/13 v k.ú. Habrek firmě ATOS Ledeč nad Sázavou s r.o. za cenu 50,-- Kč /m2 za 
výměry  převyšující  rozsah  směny s tím,  že  firma  ATOS se  samostatnou  dohodou  zaváže 
podílet  se 50ˇ% nákladů na vybudování opěrné zdi v ul. Nádražní k rozšíření komunikace 
k zimnímu stadionu a k provedení terénních úprav pro umístění kontejneru  na popel a úprav 
příjezdové komunikace pro parkoviště  u trafostanice u kotelny čp.  93 v ul.  M.  Majerové. 
Pozemky,  na  nichž  se  nachází  veřejná  kanalizace  a  přečerpávací  stanice  do  ČOV města, 
budou zatížena věcným břemenem dle geometrického zaměření. Toto břemeno bude součástí 
kupní a směnné smlouvy této věci.
5.2006/119ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  předložený  text 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad 
Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele“.
5.2006/120ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM_RO3 na rok 2006 a tento návrh na základě ustanovení §84 odst.2, písmeno c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje.
5.2006/121ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.2, 
písmeno  c)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  v platném  znění  návrh  změnu  závazných 
ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu ZM-5/2006-15.
5.2006/122ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
zákona č.  128/2000 Sb.  o  obcích v platném znění  přijetí  dotace (doúčtování)  z Krajského 
úřadu na volby do parlamentu ČR ve výši 8.625,27 Kč.
5.2006/123ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí dotace z Krajského úřadu na volby do 
zastupitelstva ve výši 135.000,- Kč.
5.2006/124ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  přijetí  grantu  od 
Krajského úřadu na akci „Bezpečnosti ICT“ ve výši 50.000,- Kč.
5.2006/125ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  přijetí  grantu  od 
Krajského úřadu na akci „Jazyková učebna ZŠ“ ve výši 100.000,- Kč.
5.2006/126ZM-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 z programu 298 110 Podpora 
rozvoje a obnovy regionální infrastruktury Ministerstva financí ČR  na akci  „Rekonstrukce 
lávky přes řeku Sázavu vč. přilehlých chodníků a veřejného osvětlení“ UZ 98661 ve výši 
6 440 000,- Kč.
5.2006/127ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 35 odst.2, 
§ 84, odst. 2 písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle § 14 odst. 2 
zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění změnu sídla 
Mateřské školy v Ledči nad Sázavou - Stínadla 1049, Ledeč nad Sázavou, a snížení kapacity 
obsazení  Mateřské  školy  v  Ledči  nad  Sázavou  (ze  190  dětí  na  171).  Změna  bude 
zaregistrována v síti škol ČR
5.2006/128ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 35 odst.2, 
§ 84, odst. 2 písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle § 14 odst. 2 
zákona č.  564/1990 Sb.  o  státní  správě a  samosprávě ve školství  v platném znění  změnu 
Zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace  Mateřská  škola  Ledeč  nad  Sázavou,  schválené 
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usnesením č. 5.2002/2ZM-z) ze dne 21.10.2002, v souladu s usnesením ZM č. 5.2006/ZM-s) 
ze dne 11.10.2006.
5.2006/129ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění na doporučení osadního výboru 
prodej pozemku parc.č. 333/2 o výměře 73 m2 v kat. území Habrek manželům Petrovi a Haně 
Ochovým, Praha 9 – Kyje za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že nabyvatelé uhradí náklady spojené 
s převodem.
5.2006/130ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění na doporučení osadního výboru 
prodej části pozemku parc.č. 418/1 o výměře 50 m2 (podle geometrického zamření parc.č. 
418/11) v kat. území Vrbka  panu Milanu Čápovi, Praha 1-Nové Město  za cenu 50,- Kč/m2 

s tím, že nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem.
5.2006/131ZM-s) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  na doporučení osadního výboru 
prodej části pozemku parc.č. 321/1 o výměře 70 m2 (podle geometrického zamření) v kat. 
území Souboř panu Liboru Šetinovi, Přelouč za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že nabyvatelé uhradí 
náklady spojené s převodem.

III. ZM neschvaluje :  
5.2006/6ZM-n)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje podkladový materiál 
ZM-5/2006-14  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.
5.2006/7ZM-n)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  neschvaluje  návrh  zastupitele 
Miroslava Kouby na odložení rozhodnutí o  veřejné zakázce „Nakládání s odpady na území 
Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele“

                                              
IV. ZM odkládá :  
5.2006/9ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá  v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodnutí ve záležitosti nabídky  Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na úplatným převod budovy čp.  242 na Husově 
náměstí s pozemkem parc.č. st. 223 o výměře 220 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou za tržní 
hodnotu do majetku Města Ledeč nad Sázavou.

V. ZM pověřuje :  
5.2006/10ZM-p) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu  a  vedoucího  odboru  výstavby  a  životního  prostředí  ing.  Břetislava  Dvořáka 
přepracováním  Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Nakládání s odpady na území 
Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele“ ve snaze po 
jejím zestručnění,  doplnění  odborných právních  posudků a  dalších  případných  odborných 
stanovisek.  Takto  opravenou  dokumentaci  předloží  Radě  města  Ledeč  nad  Sázavou 
k projednání.
 
VI. ZM deleguje :  
5.2006/1ZM-dg) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 4) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění pravomoc rozhodnout o vyhlášení  veřejné 
zakázky „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze 
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svozové  oblasti  zadavatele“  a  schválení  zadávací  dokumentace  na  tuto  zakázku  na  Radu 
města Ledeč nad Sázavou.

VII. ZM ukládá :  
5.2006/25ZM-u) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  vedoucímu  odboru 
výstavby a životního prostředí ing. Břetislavu Dvořákovi  zpracovat  žádost na Ministerstvo 
životního prostředí na změnu projektu Zabezpečení sklaních masivů na rok 2006 a žádost o 
poskytnutí dotace z programu Zabezpečení nestabilních svahů na dokončení prací na skalních 
masivech v Ledči nad Sázavou pro rok 2007.

Stanislav Vrba RNDr. Pavel Policar
  starosta města         předseda návrhové komise

V Ledči nad Sázavou dne 11. října 2006
Zapsala : Lenka Zengerová
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Rozpočtová opatření č.ZM_RO03 var.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

11.10.06 Rozpočtové opatření_ZM04 6733,60

 Kap.2 _dotace na volby do zastupitelstva 135,00

 Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů Veřejně přístupný internet_jazyková učebna ZŠ 100,00

 Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů  Bezpečnost ICT 50,00

 Kap.2 _dotace na volby do parlamentu doplatek 8,60

Kap.2_investiční dotace na rekonstrukci lávky UZ 98661        6440,00

 Upravený rozpočet 93323,80

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

11.10.2006 Rozpočtové opatření_ZM04 6733,60

 Kap.2_Jazyková učebna ZŠ                           100,00

 Kap.1_volby parlament_Ostatní platy                                0,60

 Kap.1_volby Parlament_Ostatní osobní výdaje                        0,70

 Kap.1_Volby Parlament_Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem         0,25

 Kap.2_volby Parlament_Nákup materiálu j.n.                         7,05

 Kap.2_Bezpečnost IS 50,00

 Kap.2_volby do zastupitelstva                        135,00

Kap.2_ investiční akce „Rekonstrukce lávky“ 6440,00

 kap.46_ostatní služby pivní slav.,kronika,ost.zál.kult -87,60

 příspěvek TJ Sokol pivní slavnosti 87,60

 Upravený rozpočet 86135,80
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Rozpočtová opatření č.ZM_RO03 var.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

Změna závazných ukazatelů
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)

SR UR UR UR
záv.ukazatele 
vč.všech 
změn

Příjmy ZM_3.4.06 ZM_19.6.06 ZM_14.8.06_var2 ZM_11.10.06_var1  
Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč
Celkem příjmy 87 260,30 310,60 -980,70 6733,60 93323,80

Výdaje
Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč
Výdaje kapitola 1 16 215,40 44,00 100,00 1,55 16 360,95
Bězné výdaje kapitola 2 34 665,40 105,20 1119,30 6644,45 42 534,35
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  -700,00  4 300,00
Příspěvky 667,00 121,40  87,60 876,00
Celkem výdaje 80 072,30 310,60 -980,70 6733,60 86135,80
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