
            

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 18. prosince 2006
3a/2006/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
3a.2006/6ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění 
úkolů ZM z  27.11.2006.
3a.2006/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou z 20.11.2006 a 11.12.2006.

II. ZM ruší :  
3a.2006/4ZM-r)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou ruší  v souladu  s  §  84  odst.  2 
písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení) v platném znění přílohy číslo 2 a 
3 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Ledeč nad 
Sázavou ze dne 14.12.2005.
3a.2006/5ZM-r)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ruší  v souladu  s  §  85  odst.  a) 
zákona   č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění svoje rozhodnutí č. II/4.2006/105ZM-s) 
z 14.8.2006 o stanovení ceny prodeje pozemků parc. č. 175, 176 a 180 v katastrálním území 
Habrek  o  celkové  výměře  7 383  m2 za  cenu  50,-  Kč/m2 panu  Jaroslavu  Švecovi,  Dolní 
Březinka, Světlá nad Sázavou.
3a.2006/6ZM-r) Zastupitelstvo města  Ledeč nad Sázavou ruší  v souladu s  §  85 písm. a) 
zákona  č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  svoje  usnesení  č.  VI/3.2005/34ZM-s) 
z 23.5.2005,  kterým  byl  schválen  odprodej  bytu  č.1036/4  v domě  čp.  1036  ul.  Stínadla 
v Ledči nad Sázavou na Josefa Pokorného ml.

III. ZM vydává :  
3a.2006/1ZM-vd)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  vydává v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno i)  zákona (obecní  zřízení)  v platném znění   přílohy číslo 2  a 3  Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou, tak jak 
jsou navrženy v podkladovém materiálu č. ZM-3a/2006-7 - pro rok 2007. 

IV. ZM deleguje :  
3a.2006/1ZM-dg)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno g)  zákona č.  128/2000 Sb.)  o  obcích v platném znění  pana  MVDr.  Pavla  Vrbku 
zástupcem  města  Ledeč  nad  Sázavou  na  první  valné  hromadě  společnosti  Vodovody  a 
kanalizace H.Brod, a.s. v roce 2007.
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V. ZM schvaluje :  
3a.2006/15ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, odst. 
4 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na 
realizaci akce „Rekonstrukce lávky přes řeku Sázavu  vč.  přilehlých chodníků a veřejného 
osvětlení“, kterým se navyšuje cena na 6 234 289,- Kč a sjednává termín dokončení  28.2.07. 
3a.2006/16ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, odst. 
4 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění následující postup v řešení veřejné zakázky 
„Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové 
oblasti zadavatele“:
Vzhledem k námitkám stěžovatelů a potřebě zajistit nakládání s odpady  od 1.1.2007 
1. dohodnout s firmou AVE CZ, které dne 31.12.2006 končí smlouva s městem, uzavření 

nové  smlouvy  na  nakládání  s odpady  na  dobu  do  rozhodnutí  o  veřejné  zakázce,  tj. 
nejpozději do 31.3.2007 – smlouvu projedná starosta města a schválí rada města

2. dohodnout  s firmou  .A.S.A.,  které  dne  31.12.2006  končí  smlouva  s městem,  uzavření 
nové smlouvy na pronájem a provoz sběrného dvora na dobu do rozhodnutí o veřejné 
zakázce, tj.  nejpozději  do 31.3.2007 – smlouvu projedná starosta města a schválí rada 
města.

3a.2006/17ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a)  zákona  č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  dodatek  č.1  ke  kupní  smlouvě  č. 
OdMI/10/6-K na odkoupení pozemků o celkové výměře 37 755 m2 v lokalitě Plácky v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou od paní Josefy Rajdlové, Ledeč nad Sázavou za cenu 90,- Kč/m2, kterým 
se mění termín zaplacení kupní ceny na 4.4.2007. 
3a.2006/18ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  v souladu s § 85 odst. a) zákona 
č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  schvaluje  záměr  převedení  majetku  města  – 
vodovod Horní Ledeč, kanalizace Horní Ledeč, vodovod Nádražní ulice a kanalizace ulice Ke 
Křížům, vše v Ledči nad Sázavou společnosti VaK, a.s.  Havlíčkův Brod, formou navýšení 
podílu Města Ledeč nad Sázavou ve společnosti.
3a.2006/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění prodej pozemků parc. č. 175, 176 a 180 
v katastrálním území Habrek o celkové výměře 7 383 m2 za cenu 20,- Kč/m2 panu Jaroslavu 
Švecovi,  Světlá  nad  Sázavou  za  předpokladu,  že  firma  ŠVEMA  umožní  vybudovat 
elektrickou přípojku pro areál na rekultivované skládce Rašovec.
3a.2006/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 85 odst. 
a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění odprodej pozemků : 

1) PK 646,PK 656,  KN 967,  PK1001,  PK 1073,  PK 1146,  PK 1163,  PK 1291,  PK 
1292/2, PK1293/1, KN 1293/2, PK 1294/2, PK 1444, PK 1477, PK 1576, PK 1743 
v kat.  území Ledeč nad Sázavou a  PK 105 v kat.  území Veliká o celkové výměře 
43887 m2 za cenu 283.322,- Kč firmě Wanservis, s.r.o. Ledeč nad Sázavou;

2) KN 739, PK 740, PK 741 v kat. území Ledeč nad Sázavou o celkové výměře 6429 m2 

za cenu 6,-Kč/m2 Ing. Josefu Jeřábkovi, Bojiště.
3a.2006/21ZM-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 kraje  Vysočina  na 
akceschopnost SDH ve výši 1.900,- Kč.
3a.2006/22ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění navýšení příspěvku Základní škole 
Ledeč nad Sázavou ve výši 77.000,- Kč.
3a.2006/23ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM_RO5 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. Rozpočtová  opatření  č. 
ZM_RO5 na rok 2006 jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
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3a.2006/24ZM-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-3a/2006-15.
3a.2006/25ZM-s) Zastupitelstvo  města  schvaluje  v souladu  s par.  §  84  odst.  2  zákona  č. 
128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  hospodaření  města  od  1.1.2007  na  základě 
rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2007. 
Zastupitelstvo města  Ledeč nad Sázavou 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 1.1.2007 do doby schválení rozpočtu na rok 2007 :

• Nebudou poskytovány finanční příspěvky na základě rozhodnutí Zastupitelstva a Rady 
města Ledeč nad Sázavou.

3a.2006/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění odprodej částí pozemků parc.č. 887/80 a 
891/2,  které  budou  podle  přiložené  situace  geometricky  odměřeny  tak,  aby  pozemek 
komunikace do sportovního areálu Plácky měl  šíři  min.  5 m,  manželům Vlastě a Jiřímu 
Rýdlovým, Ledeč nad Sázavou za cenu 50,- Kč/m2. Náklady na odměření hradí kupující. 
3a.2006/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  schvaluje  : 

1. prodej  bytu  č.  1036/4  v domě  1035-6  ulice  Stínadla  v Ledči  nad  Sázavou  podle 
„Pravidel pro prodej bytů“ z r. 1999 a jejich schválených dodatků za cenu 99.115,- Kč 
bez dalších slev.

2. podle § 85 písmeno j)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích v platném znění  uzavření 
zástavní smlouvy ve prospěch banky RAIFFEISEN na uvedený byt jako ručení za úvěr 
poskytnutý bankou Raiffeisen paní Růženě Pokorné na koupi bytu 1036/4, Stínadla, 
Ledeč nad Sázavou s tím, že návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí na 
uvedený byt bude předložen teprve po úhradě kupní ceny převodem z úvěru bankou 
Raiffeisen.

3a.2006/28ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku č.1 k dohodě o zajištění 
lékařské  služby  první  pomoci  s využitím  prostředků  od  kraje  Vysočina  firmou 
BAUKOMPLEX, a.s. H.Brod do 31.12.2007.
3a.2006/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) 
zákona  č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném znění  v návaznosti  na  usnesení  Zastupitelstva 
města  č.  II/2a.2006/12ZM-s) z 27.11.2006 uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí  kupní  na 
koupi nemovitosti  – objektu čp.  811 s pozemky ve smyslu přijatého usnesení na dobu do 
uzavření smlouvy kupní. 
3a.2006/30ZM-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 (doúčtování) z Krajského 
úřadu kraje Vysočina na volby ve výši 17.364,- Kč.

VI. ZM ukládá :  
3a.2006/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá  starostovi města Stanislavu 
Vrbovi svolat  na 1. polovinu února 2007 pracovní jednání zastupitelstva města za účelem 
stanovení priorit na volební období 2007-2010 a projednání rozpočtu. 

VII. ZM neschvaluje :  
3a.2006/1ZM-n)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou   neschvaluje  v souladu  s  §  85 
písm.  a)  zákona  č.128/2000 Sb.,  o  obcích,  v platném znění,  koupi  objektu  čp.  33  včetně 
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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 
360.000,- Kč z rozpočtu roku 2007.
3a.2006/2ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  v souladu s § 85 odst. a) zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje žádost firmy ROBOINVEST, s.r.o. Ptice 
o snížení nájemného na pronájem pozemků v bývalém areálu  TJ Bohemians a trvá na ceně 
stanovené usnesením zastupitelstva města  č. 1.2006/18ZM-s) dne 27.2.2006

          Stanislav Vrba                                              Ing. Jan Drápela    
            starosta města           předseda návrhové komise

V Ledči nad Sázavou dne 18. 12. 2006
Zapsala : Lenka Zengerová
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Rozpočtová opatření č.ZM_RO05 

Příjmy

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

 Schválený rozpočet 87 260,30

19.06.06 Rozpočtové opatření_ZM 310,60

14.08.06 Rozpočtové opatření_ZM -980,70

11.10.06 Rozpočtové opatření_ZM 6 733,60

27.11.06 Rozpočtové opatření_ZM 1 034,70

18.12.06 Rozpočtové opatření_ZM -377,60

 kap.2_akceschopnost SDH 1,90

 kap.2_úprava příjmů dle očekávání -396,90

  kap.2_příjem vyúčtování volby 10/06                   17,40

 Upravený rozpočet 93 980,90

Úprava výdajů

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

 Schválený rozpočet 80 072,30

19.6.2006 Rozpočtové opatření_ZM02 310,60

14.8.2006 Rozpočtové opatření_ZM -980,70

11.10.2006 Rozpočtové opatření_ZM 6 733,60

27.11.2006 Rozpočtové opatření_ZM 1 034,70

18.12.2006 Rozpočtové opatření_ZM -377,60

 kap.2_akceschopnost SDH 1,90

 kap.2_správa -investice_Tělocvična SOŠ -2 600,00

 kap.2_správa 3 226,10

 kap.2_příspěvky ZŠ                                 77,00

 kap.1_mzdy                        -1 000,00

 kap.3_životní prostředí                          -100,00
 kap.1_mzdy volby 10/06  17,40 

kap.1_mzdy volby 10/06  33,50
kap.2_volby -33,50

 Upravený rozpočet 86 792,90
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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 ke dni: 18.12.06
(závazné ukazatele 
pro ZM)

SR
(schválený)

UR
(uprava)

UR
(uprava)

UR
(uprava)

UR
(uprava)

UR
(uprava)

záv.ukazatele 
vč.všech 
změn

Příjmy 3.4.06 19.6.06 14.8.06 11.10.06 27.11.06 18.12.06  
Popis tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč
Celkem příjmy 87 260,30 310,60 -980,70 6 733,60 1 034,70 -377,60 93 980,90

Výdaje
Popis tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč
Výdaje kapitola 1 16 215,40 44,00 100,00 1,60  -949,10 15 411,90
Bězné výdaje 
kapitola 2 34 665,40 105,20 1119,30 6644,40 250,70 3271,50 46 056,50
Výdaje kapitola 8 12 662,50 40,00   784,00 -100,00 13 386,50
Výdaje kapitola 9 10 862,00  -1 500,00    9 362,00
Investice 5 000,00  -700,00   -2 600,00 17000,00
Příspěvky 667,00 121,40  87,60   876,00
Celkem výdaje 80 072,30 310,60 -980,70 6 733,60 1 034,70 -377,60 86 792,90
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