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USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/08/ZM 

konaného dne 25. listopadu 2019 
 

 

149/2019/08/ZM – Program zasedání 

Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu včetně materiálů 

v bodě různé. 

 Hlasování: 11 PRO  

150/2019/08/ZM – Informace o kontrole plnění usnesení ZM 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení zastupitelstva města. 

 

151/2019/08/ZM – Informace o přijatých usneseních RM 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých usneseních 

rady města 2019/16/RM, 2019/17/RM, 2019/18/RM. 

 

152/2019/08/ZM – OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města 

Ledeč nad Sázavou č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 Hlasování: 11 PRO  

  

153/2019/08/ZM – OZV o místním poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města 

Ledeč nad Sázavou č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu. 

 Hlasování: 11 PRO 

  

154/2019/08/ZM – OZV o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města 

Ledeč nad Sázavou č. 5/2019, o místním poplatku ze psů. 

 Hlasování: 11 PRO 

  

155/2019/08/ZM – Vrácení příplatku od společnosti TS Ledeč n. Sáz., s.r.o. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vrácení příplatku od jediného 

společníka - Města Ledeč nad Sázavou - společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Pod 

Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208, který byl poskytnut dne 20.4.2017 

ve výši 2.999.000,- Kč na nákup „rolby na úpravu ledu WM Mammoth, sériové číslo 0723“ a 

to ve výši 2.399.200,- Kč. 

 Hlasování: 11 PRO   
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156/2019/08/ZM – Registrace akce – „Pořízení služebních vozidel pro účely poskytování 

terénní peč. služby“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace (identifikační číslo 117D03O001729) na projekt "Pořízení služebních 

vozidel pro účely poskytování terénní pečovatelské služby" ve výši 95% způsobilých výdajů 

projektu tzn. částky ve výši 1 311 336,30 Kč (zbývajících 5% způsobilých výdajů bude 

hrazeno z rozpočtu města). 

 

157/2019/08/ZM – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019379/VB/001, název 

stavby: "Ledeč n/S, ul. J. Wolkera, par. 1631/59, knn" (umístění, provozování, opravy, 

údržba, obnova, výměna a modernizace Zařízení distribuční soustavy – vedení knn) na 

pozemcích parc. č. 1631/64 a 1634/65 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035, zastoupenou 

společností ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, Horka-Domky, IČO: 43371833 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Hlasování: 11 PRO  

 

158/2019/08/ZM – Žádost o odkup části pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Souboř 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o odkup části poz. parc.č. 314/1 v k.ú. Souboř na 

dobu pro provedení investičních akcí ze strany Města na tomto pozemku. 

 Hlasování: 11 PRO 

  

159/2019/08/ZM – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019109/VB/1, název stavby: 

"Ledeč n/S, f.Kovofiniš, úprava VN 2128" na pozemcích parc. č. 2243/8 a 2243/7 v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV – Podmokly, IČO: 24729035, zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. se sídlem 

Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 53117, IČ: 28494032 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 Hlasování: 11 PRO  

  

160/2019/08/ZM – Souhlas s prodejem částí pozemků 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s prodejem částí pozemků 

oddělených z poz. parc. č. 1965/1 a 1956/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou s tím, že po 

vypracování projektu intenzifikace ČOV a příslušného geometrického plánu bude ZM 

předloženo ke schválení zveřejnění záměru prodeje této jednoznačně vymezené části 

pozemku. 

 Hlasování: 11 PRO  
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161/2019/08/ZM – Darování dílů pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování dílů pozemků označených 

jako „t“ a „c1“ oddělených dle geometrického plánu 2409-179/2018 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem předložené 

darovací smlouvy. 

 Hlasování: 11 PRO   

  

162/2019/08/ZM – Hodnota pozemku p.č. 2595/7 v k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že hodnota pozemku parc. č. 

2595/7, který se nachází v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (ul. Nad Lesem), je v účetní 

evidenci České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 vedena ve výši 7 850,- Kč. 

 

163/2019/08/ZM – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Přístavba sportovního centra, Ledeč 

n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 19.9.2019 na akci „Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad 

Sázavou“ se společností WANDEL CZECH s r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 28977955, jehož předmětem je navýšení celkové ceny díla 

(méněpráce/vícepráce) o 65 505,94,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku. 

 Hlasování: 11 PRO  

   

164/2019/08/ZM – Rozpočtová opatření 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření spočívající v 

převedení částky 199 795,08 Kč z kapitoly „příspěvků“ následovně: 

- 79 400,08 Kč na nákup DHM (doplatek sekačky na LS) 

- 120 395 Kč příspěvek FK KOVOFINIŠ účelově určený na úhradu projektové 

dokumentace rekonstrukce LS (plocha fotbalového hřiště + atletická dráha včetně 

„sektorů“) 

včetně tabulky „Rozpočtová opatření č. RO05_ZM08_191125, závazné ukazatele“, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Hlasování: 11 PRO 

 

165/2019/08/ZM – Zápis z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zápis z jednání Kontrolního výboru 

p.č. 2 ze dne 21. října 2019. 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma       MVDr. Pavel Vrbka 

   starosta města       ověřovatel usnesení 

  

V Ledči nad Sázavou dne 25. 11. 2019 

Zapsala: Lenka Žáčková
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