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USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2020/2/ZM 

konaného dne 24. února 2020 
  

17/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

18/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 2019/23/RM, 2020/1/RM, 2020/2/RM, 2020/3/RM. 

 

19/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města pro rok 2020 organizacím a spolkům v celkové výši 1.289.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 14, Zdrželo se: 1 

 

20/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru darování pozemku 

parc.č. 875/9, odděleného z pozemku parc.č. 875/3 dle geometrického plánu 2430-863/2019, 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 15 

 

21/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 944/3 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou manželům Ž., Golčův Jeníkov za kupní cenu ve výši 91400 Kč a pověřuje 

starostu Města podpisem kupní smlouvy OdMI/4/2020/KS. 

Hlasování: Pro: 15 

 

22/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 2236/19 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou manželům V., Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 5700 Kč a 

pověřuje starostu Města podpisem kupní smlouvy OdMI/5/2020/KS. 

Hlasování: Pro: 15  

 

23/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemků 

označených jako parc.č. 1956/7 a 1965/16 v geometrickém plánu 2449-22/2020 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou a pozemku parc.č. st. 2066 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 15 

 

24/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dofinancování akce "Oprava 

komunikace ul. Zahradní, Ledeč nad Sázavou" ve výši 40% celkových nákladů projektu, na 

jejíž realizaci je poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram "Podpora 

obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli", dotační titul "117D8220A - Podpora obnovy místních 

komunikací" a to ve výši 60% celkových uznatelných nákladů projektu. 

Hlasování: Pro: 14, Zdrželo se: 1 

 

25/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dofinancování akce "Oprava 

komunikace v ul. Hrnčíře, Ledeč nad Sázavou" ve výši 30% celkových nákladů projektu, na 
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jejíž realizaci je poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, program "Obnova 

obecního a krajského majetku po živelních pohromách", dotační titul č. 2 (nevyhlášen stav 

nebezpečí nebo nouzový stav) a to ve výši 70% celkových uznatelných nákladů projektu. 

Hlasování: Pro: 14, Nehlasovalo: 1 

 

26/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej nebytové jednotky č. 604/101 v 

budově č.p. 603, 604, 605, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o 

velikosti 1610/15042 v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou a s tím souvisejícího podílu 

1610/15042 na pozemcích parc.č. st. 690, 691 a 692 v k.ú. a obcí Ledeč nad Sázavou za cenu 

97600 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy č. OdMI/10/2020/KS. 

Hlasování: Pro: 14, Nehlasovalo: 1 

 

27/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc.č. 2669/4 

(odděleného z pozemku parc.č. 2669 dle geometrického plánu 2453-3/2020) v k.ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou, za cenu 48300 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

OdMI/9/2020/KS. 

Hlasování: Pro: 14, Nehlasovalo: 1 

 

28/2020/2/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti č. IV-12-2016721/VB/1-Ledeč n. S., ZTV na Pláckách, vedení knn a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 15 

 

29/2020/2/ZM – 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 darovací 

a smlouvy o zřízení předkupního práva“ - pozemek parc. čís. st. 455 zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti s č.p. 433 v k.ú. a obci Ledeč nad 

Sázavou s Tělocvičnou jednotou Sokol Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží 433, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 15059685, zastoupená jednatelem Ing. J. B. a starostou M. K. a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 14, Zdrželo se: 1 

  

     

 

 

 

 

      Ing. Zdeněk Tůma            PharmDr. Petr Machálek 

starosta města       ověřovatel usnesení 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 24. 2. 2020 

Zapsala: Lenka Žáčková
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Komu poskytnuto výše dotace
Forma 

2020

1 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou 50 000,00 Kč prostředky na plán zárybně ZM veřejnoprávní sml.

2 Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 80 000,00 Kč financování sportování dětí a  mládeže fotbalového klubu ZM veřejnoprávní sml.

3 Háta, o.p.s. 50 000,00 Kč centrum denních s lužeb Barborka ZM veřejnoprávní sml.

4 HC Ledeč nad Sázavou, z.s. 400 000,00 Kč sportovní příprava, výbava, prostředky a  s lužby pro děti , hokej, krasobrus leníZM veřejnoprávní sml.

5 HRAD Ledeč n.Sáz. s.r.o. 90 000,00 Kč sklářská  pouť ZM veřejnoprávní sml.

6 Notorix Denatur 20 000,00 Kč bitba o Notorburg RM veřejnoprávní sml.

7 Oblastní charita Havlíčkův Brod 50 000,00 Kč Petrkl íč ZM veřejnoprávní sml.

8 Římskokatolická farnost - děkanství Ledeč nad Sázavou 300 000,00 Kč oprava fasády kostela  sv.Petra  a  Pavla ZM veřejnoprávní sml.

9 TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 249 000,00 Kč provozní náklady TJ Kovofiniš ZM veřejnoprávní sml.

10 celkem: 1 289 000,00 Kč

číslo řádku

účel dotace


