
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 19. prosince 2012 
6/2012/ZM 

 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
6.2012/24ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
6.2012/25ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 17-22/2012/RM. 
6.2012/26ZM-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 - 11/2012.  
6.2012/27ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
povolení k čerpání rezervního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou. 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
6.2012/155ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí peněžního daru pro 
Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 3.199,-Kč.  
6.2012/156ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí vyúčtování dotace 
z Kraje Vysočina na volby do zastupitelstev krajů a senátu ve výši 20.142,12 Kč. 
6.2012/157ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje 
Vysočina na „Program péče o krajinu“ ve výši 12.000,-- Kč. 
6.2012/158ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje 
Vysočina na „Akceschopnost SDH“ ve výši 8.700,-- Kč. 
6.2012/159ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje 
Vysočina na „Sportoviště 2012“ ve výši 34.581,-- Kč. 
6.2012/160ZM-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 3.199,-Kč. 
6.2012/161ZM-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 v celkové výši 20.000,- Kč. 
6.2012/162ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM06_121219 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. ZM06_121219“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
6.2012/163ZM-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. 



 
6.2012/164ZM-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 dotace z kraje 
Vysočina na výkon státní správy v roce 2013 v částce 4.411.000,- Kč. 
6.2012/165ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad 
Sázavou ve výši 4.946.000,- Kč na rok 2013. 
6.2012/166ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou ve výši 1.740.000,- Kč na rok 2013. 
6.2012/167ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného času Ledeč 
nad Sázavou ve výši 480.000,- Kč na rok 2013. 
6.2012/168ZM-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 500.000,- Kč radě města pro poskytování peněžních darů a 
dotací v rámci kompetencí určených § 85 zákona o obcích z rozpočtu na rok 2013. 
6.2012/169ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu na rok 
2012 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 „Návrh rozpočtu na rok 2013“, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
6.2012/170ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné 
ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2013, které jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
6.2012/171ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § § 84 odst. 
2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu 
Sociálního fondu. 
6.2012/172ZM-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 cca 
60 m2 parc. č. 2468/4  v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Nad Lesem), na základě geometrického 
zaměření, které si zajistí žadatel sám na vlastní náklady. Prodej pozemku je za cenu 100,- 
Kč/m2 - paní J. P. bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
6.2012/173ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s a § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. 
č. st. 109 v k.ú. Habrek (pod stávající garáží na sídlišti Stínadla vedle kotelny) za cenu 100,- 
Kč/m2 manželům M. a P. P. bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
6.2012/174ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  prodeje pozemku parc. č. 
poz. 418/20 a části pozemku parc. č. poz. 418/1  v k.ú. Vrbka (na návsi) podle geometrického 
zaměření na náklady žadatele, za cenu 30,- Kč/m2 manželům C. a V. K. bytem Praha 6 a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
6.2012/175ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s a § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  prodej  pozemku 
parc. č. st. 2377 – zastavěná plocha o výměře 47 m2  v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Údolní 



pod stávající trafostanicí) ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín za cenu 250 Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
6.2012/176ZM-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. poz. 944/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a vyvěšení 
záměru směny části pozemku 944/3 za část pozemku parc. č. st. 330 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
(proti bývalé veterinární stanici Na Pláckách). 
6.2012/177ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby Město Ledeč 
nad Sázavou poskytlo příspěvek MAS Královská stezka o.p.s. ve výši 4,- Kč na obyvatele 
města (dle evidence občanů vždy k 31.12) a to v letech 2013, 2014, 2015. A pověřuje starostu 
města k podpisu smlouvy. 
6.2012/178ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje uskutečnění ankety na 
revizi památkové zóny s tím, že anketa se uskuteční v termínu konání prvního kola volby 
prezidenta republiky v roce 2013.  
6.2012/179ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje znění anketního lístku 
na revizi památkové zóny dle předložené přílohy. 
6.2012/180ZM-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 smlouvy o zřízení 
věcného břemene s oprávněným VČP Net, s.r.o, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída čp. 
485, zastoupené RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, ul. Kližská 940, spočívající 
v právu zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení a to na 
pozemcích parc. číslo 906/1, 2243/12, 2243/13 a 2243/18 v kat.území Ledeč nad Sázavou. a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
6.2012/181ZM-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 pozemků 
parc.č. 913/10 a 913/11 v kat. území Ledeč nad Sázavou, panu Ing. J. Z. a E. Z. bytem Ledeč 
nad Sázavou za částku 600,- Kč/m2 + prodej 2 ks PRIS pilířů za částku á 23.227,00 Kč a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
6.2012/182ZM-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. 906/36 v kat. území Ledeč nad Sázavou, manželům M. a Z. F. bytem Lety u 
Dobřichovic, za částku 600,- Kč/m2 + prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
6.2012/183ZM-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 sdružených 
službách dodávky elektřiny pro zimní stadion s firmou Centropol Energy a.s. se sídlem Ústí 
nad Labem ul. Vaníčkova čp. 1594/1 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
 

III.  ZM vydává: 
6.2012/3ZM-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.3/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
6.2012/4ZM-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. 4/2012, o regulaci provozování loterií a jiných 
podobných her. 



IV.  ZM ruší: 
6.2012/7ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM č. 5.2012/136ZM-s ze 
dne 26. 11. 2012, kterým bylo schváleno přijetí peněžního daru pro Mateřskou školu Ledeč 
nad Sázavou ve výši 2.199,-Kč. 
6.2012/8ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM č. 5.2012/141ZM-s) ze 
dne 26. 11. 2012, kterým bylo schváleno navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou o 2.199,-Kč. 
 
 
 

V. ZM souhlasí: 
6.2012/2ZM-so) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s případnými 
změnami rozpočtu města Ledeč nad Sázavou, které se budou týkat rozpočtu na rok 2012 a 
budou se projednávat v 1/2013. 
 
 

VI.  ZM pověřuje: 
6.2012/2ZM-p) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje odbor samosprávy, aby 
vyzval společnost PP RENTAX, s. r. o. k předložení řádné nabídky v souladu se sjednaným 
předkupním právem dle kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2006.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Petr Vaněk        Ing. Jan Drápela 
  starosta města              ověřovatel usnesení     

 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 19. 12. 2012 
Zapsala: Lenka Malá 
 



 



 
 





 

 



  

Rozpo čet sociálního fondu M ěsta Lede č 
nad Sázavou na rok:

2013

Tvorba
Zůstatek z roku 2012
základní příděl 4,8% ze schváleného rozpočtu 666 696,00 Kč        
Celkem p říjmy 666 696,00 K č        

Čerpání
stravování 262 700,00 Kč        
příspěvek na ošacení 105 000,00 Kč        
životní výročí 2 500,00 Kč             
příspěvek na dovlenou 2000,- Kč 88 000,00 Kč          
příspěvek na penzijní pojištění 200,- Kč 104 400,00 Kč        
příspěvek na vitamíny 500,- 26 000,00 Kč          
kultura 78 096,00 Kč          
rezerva
Celkem výdaje 666 696,00 K č        


