
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 2. dubna 2012 
2/2012/ZM 

 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
2.2012/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
2.2012/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 02-05/2012/RM. 
2.2012/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu § 84 odst. 2 písm. x) 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí 
„ Pracovní jednání nad rozpracovaným návrhem územního plánu, seznámení s postupem 
prací a připravovanou koncepcí za účasti zástupců projektanta -  Zadání územního plánu 
města Ledeč nad Sázavou“ s tím, že zastupitelé sdělí svá závazná stanoviska k přednesenému 
návrhu v termínu do 10. 5. 2012. 
2.2012/8ZM-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 2012 za období 1/2012 - 2/2012. 
2.2012/9ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis z jednání 
kontrolního výboru dne 28. 3. 2012, který předkládá, v souladu s § 119 odst. 5 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předseda kontrolního výboru Ing. Jan 
Drápela. 
2.2012/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 84 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí 
informaci o stavu čerpání dotačních a grantových titulů za rok 2011 a připravené akce a 
žádosti o dotace pro rok 2012. 
 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
2.2012/17ZM- 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 2012 ve výši 300.000,-Kč ČR-Hasičskému záchrannému sboru kraje 
Vysočina a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. 
2.2011/18ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy kupní na 
plynárenské zařízení –  ZTV Plácky I – 18 RD plynovod se společností VČP Net, s.r.o. se 
sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485 a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem smlouvy. 
2.2012/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 85 písm. 
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje kapitalizaci 
pohledávky vzniklé z titulu poskytnuté půjčky dle smlouvy o půjčce mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a společností Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. ze dne 21. 12. 2011 na částku 300.000,-
Kč, jako poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou 
s.r.o. 
2.2012/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 1. 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. F-09-
00649-01 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému 



FENIX č. 85/SL/091 se společností Asseco Solutions, a.s., a pověřuje starostu města Mgr. 
Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
2.2012/21ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 5 k NS 
k umoření 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 455.000,- Kč 
včetně DPH formou předplaceného nájmu a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5, 
k nájemní smlouvě ze dne 20. 12. 2004. 
2.2012/22ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. e) zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, v znění pozdějších předpisů, schvaluje, aby Město Ledeč nad 
Sázavou ve smyslu § 121 odst. 2 Obchodního zákoníku poskytlo příplatek obchodní 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve výši 1.200.000,- Kč. 
2.2012/23ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje doplnění smlouvy o přílohy 1 až 7. Jedná o 
bližší specifikaci (určitosti) dílčích plnění již 5. 12. 2011 pod číslem 6.2011/156ZM-s) 
schválené smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 
584 01 Ledeč nad Sázavou za částku s DPH 5.400.000,00 Kč.  Předmětem smlouvy je „Sběr 
a svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“. 
2.2012/24ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb.) o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kdy 
původní částka s DPH 5.400.000,00 Kč, se mění na částku bez DPH 4.585.913,12 Kč, s DPH 
5.239.955,06- Kč. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. Předmětem smlouvy je „Sběr a 
svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“. 
2.2012/25ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje doplnění smlouvy o přílohu 1. Jedná o 
bližší specifikaci (určitosti) dílčích plnění již 5. 12. 2011 pod číslem 6.2011/153ZM-s) 
schválené smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 
584 01 Ledeč nad Sázavou za částku 1.130.500,00 Kč, s DPH 1.356.600,00 Kč. Předmětem 
smlouvy je „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“. 
2.2011/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Kraje Vysočina pro ZUŠ 
Ledeč nad Sázavou na zajištění realizace soutěží a přehlídek ve výši 8.000,--Kč. 
2.2012/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z MPSV ČR na podporu 
sociálních služeb DPS ve výši 667.000,-Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem příslušné smlouvy. 
2.2012/28ZM-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. 
2.2012/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j, 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci ZUŠ Ledeč nad Sázavou o 
8.000,- Kč. 
2.2012/30ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – paní Urbanové z Kožlí na poskytování služeb pro 
rodinu a domácnost ve výši 20.000,- Kč. 



2.2012/31ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – Oblastní charitě Havlíčkův Brod na uvedení 
stavebního objektu MŠ Stínadla do původního stavu ve výši 150.000,- Kč. Stavební práce 
objedná Město Ledeč nad Sázavou. 
2.2012/32ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – Automotoklubu Ledeč nad Sázavou na 
zabezpečení sociálních zařízení a přípravu motokrosové tratě v rámci závodů 2012  ve výši 
100.000,- Kč. 
2.2012/33ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – Svazu důchodců ČR na zajištění plánovaných akcí 
pro rok 2012 ve výši 25.000,- Kč. 
2.2012/34ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – Svazu diabetiků ČR na rekondiční a edukační 
pobyty, dietní a pohybový režim, cvičení a plavání v bazénu, lékařský dozor a sledovaní 
glykémie a zátěže organismu ve výši 5.000,- Kč. 
2.2012/35ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4, 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, přidělení 
finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč radě města pro poskytování peněžních darů a 
dotací v rámci kompetencí určených § 85 zákona o obcích. 
2.2012/36ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – oddílu karate na pořádání závodů a seminářů, na 
účast na závodech a vybavení sportovními pomůckami ve výši 10.000,- Kč. 
2.2012/37ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – Římskokatolické farnosti v Ledči nad Sázavou na 
opravu zdiva uvnitř kostelů, prezentaci farnosti a pomůcky pro jednotlivá společenství ve výši 
100.000,- Kč. 
2.2012/38ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM –Mimochodem na provoz divadla ve výši 15.000,- 
Kč. 
2.2012/39ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – Tenisovému klubu Ledeč nad Sázavou na činnost 
ve výši 25.000,- Kč. 
2.2012/40ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – Lyžařskému klubu na provoz a údržbu lyžařského 
Sportoviště Melechov ve výši 10.000,- Kč. 
2.2012/41ZM-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 z prostředků vyčleněných ZM – ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE na akci Když 
swing byl ještě králem ve výši 5.000,- Kč. 
2.2012/42ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM02_120402 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. ZM02_120402“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
2.2012/43ZM-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. 
2.2012/44ZM-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. 2090/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (kolem domu čp. 548-
550 v ulici 28. října – zeleň mezi objektem a ulicí 28. října včetně opěrné zdi a přístupového 
chodníku na severní straně u objektu čp. 548-550). 
2.2012/45ZM-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. 2090/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou, umístění, provedení a realizaci 
stavby přístupového chodníku u domu čp. 548-550 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou. 
2.2012/46ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o právu 
zřízení stavby na cizím pozemku pro firmu GEODÉZIE, s.r.o., P.Bezruče 1111, Ledeč nad 
Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
2.2012/47ZM-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 pozemku parc.č. 
344/2 v kat. území Habrek panu B. K., bytem Hradec u Ledče nad Sázavou za cenu 100,- 
Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
2.2012/48ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  §  85   
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, cenu 100,- Kč/ m2, při prodeji 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 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
2.2012/49ZM-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 pozemků parc. č. 109/1 a 320/2 v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou 
(pozemky na pravé straně v zatáčce u komunikace Kozlov – Leština). 
2.2012/50ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej 1/2 pozemku parc. č. 
2494 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, ul. Hradní, manželům M. a W. R. bytem Ledeč nad Sázavou, 
za částku 100,-Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
2.2012/51ZM-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. 418/1 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou (část 
obecního pozemku mezi parcelami č. st. 10 a st. 7/1).  
2.2012/52ZM-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. 904  v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Želivská na konci 
ulice vpravo). 
2.2012/53ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, VČP Net, s.r.o, se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída čp. 485, zastoupené RWE Distribuční služby s.r.o. se sídlem Brno, 
Plynárenská čp. 499, spočívající v právu zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech 
plynárenská zařízení  na pozemku  parc. číslo  322/5 v kat. území Obrvaň  a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 



2.2012/54ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene se společností České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, na věcné břemeno, spočívající v právu zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech 
kanalizační zařízení  na pozemcích  parc. číslo  2310/6 a 1965/12  v kat. území Ledeč nad 
Sázavou za částku 37.920,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
2.2012/55ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, VČP Net, s.r.o, se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída čp. 485, zastoupené RWE Distribuční služby s.r.o. se sídlem Brno, 
Plynárenská čp. 499, na věcné břemeno, spočívající v právu zřizovat a provozovat na cizích 
nemovitostech plynárenská zařízení  na pozemku  parc. číslo 54/43 v kat. území Habrek a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
2.2012/56ZM-s ) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu  s  § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů znění, smlouvu o výpůjčce 
nemovitosti č. 52/12 na pozemek parc.č. 239/1 v k.ú. Sychrov o výměře 4482 m2 od ČR – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy a doložky. 
2.2012/57ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkoupení 
pozemku parc.č. st. 1709 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemek parc.č. 
2216/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 175 m2, pozemek parc.č. 2216/27 - 
ostatní plocha, silnice o výměře 163 m2 za cenu 60,-- Kč/m2 a pozemek parc.č. 2488 -  ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 za cenu 20,-- Kč/m2, od J. Ch., bytem Praha a 
zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 
2.2012/58ZM-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 objektu na pozemku parc.č. st. 79/2 – jiná stavba a pozemku parc. č. st. 79/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 601 m2 v k. ú.  Ledeč nad Sázavou (objekt na nábřeží u 
mostu přes řeku na levém břehu řeky Sázavy) 
 
 

III.  ZM odvolává: 
2.2012/1ZM- odv) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 84 odst. 
2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů člena osadního 
výboru pana Josefa Pavlase a to na základě jeho rezignace. 
 
 

IV.  ZM volí:  
2.2012/1ZM-vo) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. 
l) a ust. § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů volí za 
člena osadního výboru pana Zdeňka Hlavu. 
 
 

V. ZM vyhlašuje: 
2.2012/1ZM-vyh) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 1. výběrové řízení pro rok 2012 v souladu 
s čl. IV. odst. 6 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku 
z FRB města s tím, že termín pro podání žádostí bude od 10. 4. 2012 do 15. 5. 2012. 



VI.  ZM ruší:  
2.2012/3ZM-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. 5.2011/130ZM-s) ze 
dne 26. 9. 2011, kterým byl schválen prodej pozemku parc.č. 1230/44 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou společnosti MALDUS, a.s. Praha. 
 
 
 

VII.  ZM neschvaluje: 
2.2012/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení rekonstrukce 
výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou a zařazení do rozpočtu 
města. 
2.2012/2ZM-ne) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 84 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběru dodavatele na 
rekonstrukci výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou podle výsledku 
aukce a zmocňuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Výtahy elektro, 
spol.s r.o., U Traplů 77, Havlíčkův Brod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Vaněk        Josef  Nechvátal     

  starosta města              ověřovatel usnesení      
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 2. 4. 2012 
Zapsala: Jitka Urbanová 
 
 

 



Rozpo č tová opat ření č.ZM02_1200402                                                       

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
02.04.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM02_RO02                                                                          2 723 240,00

Příjm y z prodeje pozemků 578 240,00

Neinves tiční přijaté dotace od krajů 8 000,00

sociá lní dávk y m im ořádné DPS 667 000,00

Popl. za prov.výh.hr.přístroj 2 000 000,00

nájem _N em oc nic e Háj -455 000,00

služby_H řbitov -75 000,00

Upravený rozpo čet 64 034 404,00

Rozpo č tová opat ření č.ZM02_1200402                                                       

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
02.04.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM02_RO02                                                                          10 837 643,00

ostatní služby Sportovní stadion TJ 500 000,00
nájemné chem.WC 122 640,00
ostatní služby provoz MÚ 43 368,00
př íspěvek_darovací sml._Světlá nad Sázav 20 000,00
investice_souhrnné 5 641 885,00
př íspěvky souhrnné ZUŠ 8 000,00
př íspěvky souhrnné SVČ 19 048,00
ostatní služby Barborka 29 618,00
darovací smlouva Policie -188 000,00
Havárie ŽP 400 000,00
veřejné osvětlení 2 100 000,00
ostatní služby Hřbitov Sačany 200 000,00
ostatní služby, údržba a regener. zeleně 144 484,00
sečení trávy 1 191 600,00
př íspěvky_souhrnné 765 000,00
svoz komunálního odpadu -160 000,00

Upravený rozpo čet 71 214 627,00

Rozpo čtová opat ření č.ZM02_1200402                                                       

Financování

Popis K č
kontrolní sou čet 906 626,26

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

Zdroje
Popis t.K č

příjmy - výdaje -7 180 223,00
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 10 078 849,26
Celkem p říjmy 2 898 626,26

Zpracovala : Jaroslava Fialová

Úprava výdaj ů

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

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

 



Změna závazných ukazatel ů ZM ke dni: 2.4.2012
(závazné ukazatele rozpo čtu pro ZM)

SR UR UR
záv.ukazatele vč.všech 

změn

Příjmy ZM ZM_30.1.12 ZM_2.4.12

Popis Kč Kč Kč Kč

Třída 1 - daňové příjmy 44 684 000,00 2 000 000,00 46 684 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy 10 062 064,00 -530 000,00 9 532 064,00
Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 578 240,00 578 240,00
Třída 4 - dotace 6 565 100,00 675000,00 7 240 100,00

Celkem p říjmy 61 311 164,00 0,00 2 723 240,00 64 034 404,00
Výdaje

Popis Kč 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 661 848,0 661 848,00
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 7 427 800,0 0,0 500 000,0 7 927 800,0

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 659 300,0 0,0 122 640,0 781 940,0

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 0,00 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 19 048,00 439 048,00
běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 0,0 8 000,00 8 000,00
běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 336 500,0
běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 180 000,0 30 000,00 0,00 210 000,00
Celkem kap.1 35 408 548,00 37 820,00 649 688,00 36 096 056,00
běžné výdaje - kap.31 - finance 2 137 500,0 29 618,00 336 500,00
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 743 300,0 0,0 43 368,0 6 786 668,0

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 371 000,0 1 371 000,00
Celkem kap.2- vnit řní správa,PO,OS…bez inv.a p řísp. 10 251 800,00 0,00 72 986,00 10 324 786,00
kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM 3 00 000,00 1 000 000,00 5 641 885,00 6 941 885,00
příspěvky ZM - kap.31 - 388 000,00 20 000,00 597 000,00 1 005 000,00
běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 2 813 016,0 4 036 084,00 6 849 100,00
běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 6 161 800,0 -160 000,00 6 001 800,00
běžné výdaje - kap.83 - komunikace 3 966 000,0 3 966 000,00
Celkem b ěžné výdaje OVŽP 12 940 816,00 0,00 3 876 084,00 16 816 900,00
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 0,00 30 000,00

Celkem výdaje 59 319 164,00 1 057 820,00 10 837 643,00 71 214 627,00  

 

 

 


