
            

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 27. listopadu 2006
2a/2006/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
2a.2006/1ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění 
úkolů zastupitelstva města z  11.10.2006.
2a.2006/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou z 19.10.2006 a 1.11.2006.
2a.2006/3ZM-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“.
2a.2006/4ZM-b) Zastupitelstvo města  Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o realizaci akce „Sadové úpravy areálu nemocnice Háj u Ledče nad 
Sázavou“.
2a.2006/5ZM-b)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  bere  na  vědomí  Zprávu  o 
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Nakládání s odpady na území Města Ledeč 
nad  Sázavou  a  odstranění  odpadů  ze  svozové  oblasti  zadavatele“,  kde  nabídku  s nejnižší 
nabídkovou cenou předložil  uchazeč .A.S.A., spol. s r.o. Praha se sídlem Praha 8, Ďáblická 
791/89. 

II. ZM zmocňuje :  
2a.2006/1ZM-zm) Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  zmocňuje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostu města Stanislava Vrbu 
k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro Optickou metropolitní 
síť LeNet v ulici Koželská v Ledči nad Sázavou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Krajem 
Vysočina Jihlava.

III. ZM ruší :  
2a.2006/1ZM-r)  Zastupitelstvo města  Ledeč  nad  Sázavou  ruší  v souladu  s  §  84  odst.  4) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou  č.2a.2002/2ZM-z)  z 15.11.2002,  kterým byl  zřízen  7  členný  finanční  výbor  a  7 
členný kontrolní výbor.
2a.2006/2ZM-r)  Zastupitelstvo města  Ledeč  nad  Sázavou  ruší  v souladu  s §  84  odst.  4) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou č.2a.2002/6ZM-v) z 11.12.2002, kterým byli zvoleni členové finančního výboru. 
2a.2006/3ZM-r)  Zastupitelstvo města  Ledeč  nad  Sázavou  ruší  v souladu  s §  84  odst.  4) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou č.2a.2002/7ZM-v) z 11.12.2002, kterým byli zvoleni členové kontrolního výboru. 
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IV. ZM schvaluje :  
2a.2006/3ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 96 zákona 
č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  Jednací  řád  zastupitelstva  města  Ledeč  nad 
Sázavou. 
2a.2006/4ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.4, 
a § 85 písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění e zákonem č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění předložené znalecké posudky stavební části ČOV a kanalizace 
k ČOV a  v jejich  hodnotě  (41  mil.  Kč)  navýšit  podíl  města  ve  společnosti  Vodovody  a 
kanalizace  H.Brod,  a.s.  Technologickou  část  ČOV  odprodat  společnosti  VaK  za  cenu 
v rozsahu 5,8 – 6 mil. Kč. 
2a.2006/5ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s s § 84 odst.4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění navýšení příspěvku na neinvestiční náklady 
na žáky od obcí ve výši 488.500,- Kč.
2a.2006/6ZM-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 ze Státního fondu životního 
prostředí ve výši 529.400,- Kč na projekt „Sadové úpravy Háj“.
2a.2006/7ZM-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 Krajského úřadu na akci 
„Výtvarně dramatická maturita devátých tříd“ ve výši 16.755,- Kč.
2a.2006/8ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM_RO4 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. 
2a.2006/9ZM-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.
2a.2006/10ZM-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. 469/1, 887/89, 1650/80, 2452, 2590, 565/16, 2273/8, v k.ú. Ledeč nad Sázavou a PK 
588/1 původní k.ú. Hradec u Ledče n. S. od státu, tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.
2a.2006/11ZM-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. 2215/72- díl „a“ o 
výměře 369 m2 v kat.  území Ledeč nad Sázavou za cenu 16.605,-  Kč od Kraje  Vysočina 
Jihlava. 
2a.2006/12ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) 
zákona  č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném znění   prodej  nemovitostí  –  objektu  čp.  811, 
pozemku parc.č. st. 2033 o výměře 149 m2 a části pozemku st. 655 (bude odměřeno v šíři 3 m 
kolem objektu) za celkovou cenu (250.000,- Kč) manželům Jiřímu a Aleně Šímovým, Ledeč 
nad Sázavou s tím, že ve smlouvě bude zahrnuto předkupní právo Města Ledeč nad Sázavou. 
Nabyvatel ponese náklady spojené s geometrickým odměřením pozemku.
2a.2006/13ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4)  zákona  č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  zařazení  do  přípravy  rozpočtového 
procesu investičních akcí  na rok 2007 vybudování  chodníku na  pozemku parc.  č.  2289/1 
v kat.  území  Ledeč  nad  Sázavou  dle  návrhu  a  žádosti  Ing.  Jiřího  Kroužka,,  Ledeč  nad 
Sázavou ze 6.6.2005. 
2a.2006/14ZM-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 pro Optickou metropolitní síť LeNet v ulici Koželská“ v Ledči nad 
Sázavou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Krajem Vysočina Jihlava.
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V. ZM zřizuje :  
2a.2006/1ZM-z)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a 
§  84  odst.  2  písm.  l)  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném znění  kontrolní  výbor 
s počtem členů 7.
2a.2006/2ZM-z)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a 
§  84  odst.  2  písm.  l)  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném znění  finanční  výbor 
s počtem členů 7.

VI. ZM volí :  
2a.2006/7ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a § 
84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za členy kontrolního 
výboru ( předseda - Ing. Jan Drápela (SZ)):
Rudolfa Severu (ČSSD)  
Libuši Danešovou             (ODS)
Ing. Zdeňka Janáka          (KSČM)
Ing. Dagmar Janečkovou  (KDU-ČSL)
Ottu Vopěnku                    (SNK)    
Petra Fialu                        (SZ) 
2a.2006/8ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 117 odst. 2 a § 
84 odst.  2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění za členy finančního 
výboru (předseda – Karel Šrámek (KSČM):
Mgr. Petra Vaňka             (ČSSD)  
Ing.Miloslava Palána        (ODS)
Ing. Josefa Boumu            (KDU-ČSL)
Ing. Zdeňka Tůmu            (SNK) 
Miroslava Koubu              (SNK) 
Mgr. Josefa Ježka              (SZ) 

VII. ZM neschvaluje :  
2a.2006/1ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje  v souladu s § 85 odst. 
a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném nabídku  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 3 mil. Kč do majetku 
Města Ledeč nad Sázavou.
2a.2006/2ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 odst. 
a)  zákona č.128/2000 Sb.  o  obcích v platném znění  koupi  pozemku parc.č.  PK 2148/1 o 
výměře 6.761 m2 od spoluvlastníků Lubomíra Chudoby z Prahy, Jitky Vlkové z Prahy a Jany 
Koubové z Bahna z důvodů neúměrně vysoké požadované ceny (270,- Kč/m2). 

VIII. ZM ukládá :  
2a.2006/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Stanislavu 
Vrbovi jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o stavu budovy čp. 242 
na Husově náměstí  s pozemkem parc.č.  st.  223 o výměře 220 m2  v kat.  území Ledeč nad 
Sázavou,  o  získání  znaleckého  posudku  k této  budově  a  o  změně  stanoviska  ÚZSVM 
k úplatnému převodu této budovy. 
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IX. ZM odkládá :  
2a.2006/1ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  odkládá v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění koupi objektu čp. 33 včetně pozemku parc. 
č.  256/1  v k.  ú.  Ledeč  nad Sázavou,  v ulici  Pod  Šeptouchovem v Ledči  nad  Sázavou  od 
manželů Václava a Zdeňky Kutílkových, Ledeč nad Sázavou za nabídkovou cenu 400.000,- 
Kč z rozpočtu roku 2007. 

          Stanislav Vrba                                                Karel Šrámek   
            starosta města           předseda návrhové komise  

  

V Ledči nad Sázavou dne 27. 11. 2006
Zapsala : Lenka Zengerová
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