
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 30. ledna 2012 
1/2012/ZM 

 
 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
1.2012/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
1.2012/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 01/2012/RM. 
1.2012/3ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s §84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení 
plnění rozpočtu v roce 2011 za období 1/2011 - 12/2011.  
1.2012/4ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně 
proplacení investice za změnu systému ohřevu TUV v budově nemocnice Háj v Ledči nad 
Sázavou společnosti Vysočinské nemocnice s.r.o. Ledeč nad Sázavou ve výši 504.696,00 Kč. 
 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
1.2012/1ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4, 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na pojištění 
majetku s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.  
1.2012/2ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce 
z Úřadu práce Havlíčkův Brod ve výši 33.900,-Kč (pro rok 2011 je celková výše: 500.641,- 
Kč) 
1.2012/3ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí neinvestiční dotace z 
grantového programu “Sportoviště“  Kraje Vysočina ve výši 30.000,- Kč. 
1.2012/4ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku na rok 2011 ve výši 300.000,-Kč ČR-Hasičskému záchrannému sboru kraje 
Vysočina.  
1.2012/5ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM01_120130_úpravy ke konci roku 2011 a tento návrh na základě ustanovení § 
84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje, včetně tabulky „Rozpočtová opatření č. ZM01_120130_úpravy ke konci roku 
2011“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
1.2012/6ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele 
rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2011, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
1.2012/7ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4, 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad 
Sázavou o 7.820,- Kč. 



1.2012/8ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku za umístění obyvatelů Ledče n. S. v Domově důchodců ve Světlé nad Sázavou 
v roce 2012 ve  výši 20.000,- Kč.  
1.2012/9ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM01_120130 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky 
„Rozpočtová opatření č. ZM01_120130“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
1.2012/10ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele 
rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2012, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
1.2012/11ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  §  85   
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej pozemku parc. č. st. 453/3 o výměře 
466 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou, ul. 28. října v Ledči nad Sázavou, jednotlivým 
žadatelům. 
1.2012/12ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku 
parc.č.st. 173 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Na Potoce) podle geometrického zaměření na 
náklady žadatele manželé E. a J. Š., bytem Ledeč nad Sázavou za cenu 50,-Kč/m2 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
1.2012/13ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 odst. 
1, a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje pozemku ½ parc. č. 2494 (ul. Hradní) a ½ parc.č. 2524 (pod ul. Nad Strání) 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou.  
1.2012/14ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost ZUŠ na 
vybavení učebny pro výtvarný obor se zaměřením na výtvarnou a multimediální tvorbu ve 
výši 100.000,-Kč.  
1.2012/15ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 84 odst. 
4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako majitel dotčeného 
pozemku parc.č. 2132/6 v kat. území Ledeč nad Sázavou, umístění, provedení a realizaci 
stavby přístupového chodníku u domu čp. 781-2 v ulici Zd. Fibicha v Ledči nad Sázavou a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů domů čp. 781-2 
v Ledči nad Sázavou, zakládající právo provést stavbu. 
1.2012/16ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 odst. 
1, a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje části pozemku parc.č. 344/2 v k.ú. Habrek (ul. Pivovarské údolí). 
 
 

III.  ZM odkládá: 
1.2012/1ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písmeno 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění s tím, že bude svoláno jednání za účasti 
zástupců „Společenství“, vedení města a OdMI, a že bude nabídnut nejen pozemek, ale i 
bývalá uhelna k prodeji. 
 
 

IV.  ZM souhlasí: 
1.2012/1ZM-so) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou v souladu s  § 84 odst. 4) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako majitel dotčených pozemků parc. č. 
2596/16 a 2598/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou, souhlasí s vydáním územního rozhodnutí 



pro výstavbu 20 rodinných domků v katastrální území Hradec panu Ing. Vladislavu Paulatovi, 
bytem Plamínkové 3/1565, Praha 4. 
 
 

V. ZM ruší: 
1.2012/1ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení ZM č. 7.2011/189ZM-
s) ze dne 28. 12. 2011, kterým schválilo navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou o 7.820,- Kč. 
1.2012/2ZM-r) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu  s  § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM č. 7.2011/196ZM-s) ze 
dne 28.12.2011 , kterým bylo schváleno vyvěšení záměru směny pozemku ½ parc. č. 2494 
(ul. Hradní) za ½ parc. č. 2524 (pod ul. Nad Strání) v k.ú. Ledeč nad Sázavou.  
 
 

VI.  ZM doporu čuje: 
1.2012/1ZM-d) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahájit úkony k prodeji bytů 
v domě čp. 109 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 
 
 

VII.  ZM vydává: 
1.2012/1ZM-vy) 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.1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení. 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Vaněk          Marek Kroutil 

  starosta města              ověřovatel usnesení      
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 30. 1. 2012 
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 
 

 

 

 

 



 



 

 



 

Rozpočtová opat ření č.ZM01_120130                                                       

Datum schválení rozpo čtové 
změny Popis rozpo čtové zm ěny Částka v K č

Schválený rozpo čet 61 311 164,00
30.01.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM01_RO01                                                                          0,00

Upravený rozpo čet 61 311 164,00

Rozpočtová opat ření č.ZM01_120130                                                       

Datum schválení rozpo čtové 
změny Popis rozpo čtové zm ěny Částka v K č

Schválený rozpo čet 59 319 164,00
30.01.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM01_RO01                                                                          1 057 820,00

ostatní služby SDH 30 000,00
opravy provoz MÚ 1 000 000,00
příspěvky souhrnné ZŠ 7 820,00
příspěvek_darovací sml._Světlá nad Sázav 20 000,00
Upravený rozpo čet 60 376 984,00

Rozpo čtová opat ření č.ZM01_120130                                                       

Financování

Popis K č
kontrolní sou čet 9 021 029,26

Splátky úv ěrů
Popis t.K č
ČS 1 992 000,00
Celkem splátky úv ěrů 1 992 000,00

Zdroje
Popis t.Kč
příjmy - výdaje 934 180,00
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 10 078 849,26
Celkem p říjmy 11 013 029,26

Zpracovala : Jaroslava Fialová

Úprava výdaj ů

Příjmy
Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu následovně: 

Úprava výdaj ů
Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu 



 

Změna závazných ukazatel ů ZM ke dni: 30.1.2012
(závazné ukazatele rozpo čtu pro ZM)

SR UR
záv.ukazatele vč.všech 

změn

Příjmy ZM ZM_30.1.12

Popis Kč Kč Kč

Třída 1 - daňové příjmy 44 684 000,00 44 684 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy 10 062 064,00 10 062 064,00
Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 0,00
Třída 4 - dotace 6 565 100,00 6 565 100,00

Celkem p říjmy 61 311 164,00 0,00 61 311 164,00
Výdaje

Popis Kč Kč Kč

platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 789 500,0 11 789 500,00
platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 609 500,0 1 609 500,00
platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135 000,0 135 000,00
platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 369 000,0 2 369 000,00
platové výdaje - kap.17 - OS VPP 761 500,0 761 500,00
platové výdaje - kap.18 - OS SDH 94 000,0 94 000,00
platové výdaje - kap.20 - refundace 12 000,0 12 000,00
platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 856 000,0 856 000,00
platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 943 500,0 943 500,00
platové výdaje - kap.27 - kronika 11 000,0 11 000,00
platové výdaje - kap.28 - LN 7 500,0 7 500,00
sociální fond 661 848,0
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 7 427 800,0 0,0 7 427 800,0

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 659 300,0 0,0 659 300,0

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 120 000,0 120 000,00
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 946 000,0 7 820,00 4 953 820,00
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328 600,0 328 600,00
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 740 000,0 1 740 000,00
běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 420 000,0 420 000,00
běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 0,0 0,00
běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 336 500,0 336 500,00
běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 180 000,0 30 000,00 210 000,00
Celkem kap.1 35 408 548,00 37 820,00 35 446 368,00
běžné výdaje - kap.31 - finance 2 137 500,0 2 137 500,00
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 743 300,0 0,0 6 743 300,0

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 371 000,0 1 371 000,00
běžné výdaje - volby 0,0 0,00
Celkem kap.2- vnit řní správa,PO,OS…bez inv.a p řísp. 10 251 800,00 0,00 10 251 800,00
kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM 300 000,00 1 000 000,00 1 300 000,00
příspěvky ZM - kap.31 - 388 000,00 20 000,00 408 000,00
běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 2 813 016,0 2 813 016,00
běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 6 161 800,0 6 161 800,00
běžné výdaje - kap.83 - komunikace 3 966 000,0 3 966 000,00
Celkem b ěžné výdaje OVŽP 12 940 816,00 0,00 12 940 816,00
běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 0,0 0,00
běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 30 000,0 30 000,00
Celkem sociální dávky 30 000,00 0,00 30 000,00
Celkem výdaje 59 319 164,00 1 057 820,00 60 376 984,00


