
 USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 18. března 2013 

3/2013/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

3.2013/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

3.2013/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 5/2013/RM. 

3.2013/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zápis z jednání 

kontrolního výboru dne 28. 1. 2013, 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. 

3.2013/8ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 85 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o poskytnutí 

dotací z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných RM rozdělené RM dne 18. 2. 2013  dle 

přiložené tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 
 

II. ZM schvaluje: 

3.2013/4ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí podmínek k přidělení dotace a 

spolufinancování projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě 

varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“ s Ministerstvem 

životního prostředí ve výši 3.182.121,20 Kč. 

3.2013/5ZM-s.) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Města Ledeč 

nad Sázavou /IČ: 00267759/, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 

3.2013/6ZM-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 dotace z rozpočtu 

roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Automotoklub Ledeč nad Sázavou „Zabezpečení 

realizace motokrosových závodů včetně přípravy motokrosové tratě v sezóně 2013“ ve výši 

250.000,- Kč. 

3.2013/7ZM-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 dotace z rozpočtu 

roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – TJ Sokol Ledeč nad Sázavou „Energie (el.energie, 

plyn, voda)“ ve výši 40.000,- Kč. 

3.2013/8ZM-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 dotace z rozpočtu 

roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Oblastní charita Havlíčkův Brod „Provoz- 

Mateřské centrum Ledňáček“ ve výši 10.000,- Kč. 

3.2013/9ZM-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 dotace z rozpočtu 

roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Římskokatolická farnost – Děkanství Ledeč nad 

Sázavou „Omítka farní budovy“ ve výši 150.000,- Kč. 

3.2013/10ZM-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 dotace z rozpočtu 



roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – P.K. „Ledeč nad Sázavou –  Obnova a konzervace 

severního a východního průčelí bytového domu.“ ve výši 177.301,60 Kč. 

3.2013/11ZM-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 dotace z rozpočtu 

roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou „Provozní 

náklady“ ve výši 253.000,- Kč. 

3.2013/12ZM-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 50.000,-Kč. 

3.2013/13ZM-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 volby do zastupitelstev krajů a senátu 

ve výši 153.845,29 Kč. 

3.2013/14ZM-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 50.000,-- Kč. 

3.2013/15ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) 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.  

3.2013/16ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM03_130318 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. ZM03_130318“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3.2013/17ZM-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 2013, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3.2013/18ZM-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 léčebného areálu nemocnice Háj - objekt čp. 675 – občanská vybavenost na 

pozemku parc.č. st. 732/1, pozemek parc.č. st. 732/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

6012 m2, „dům letní ubytovací, dřevěný“ – objekt občasné vybavenosti na pozemku parc.č. 

st. 734, pozemek parc.č. st. 734 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 579 m2, čistírna 

odpadní vod – jiná stavba na pozemku parc.č. st. 735, pozemek parc.č. st. 735 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 1540 m2, pozemek parc.č. poz. 2355 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, na kterém je zřízena parková úprava o výměře 7346 m2, vše v kat. území Ledeč 

nad Sázavou. Součástí je i garáž o jednom podlaží na pozemku parc.č. st. 732/1, vodojem 

podzemní železobetonový, štěrková vozovka, kanalizace, vodovodní a plynová přípojka. 

Součástí hlavní budovy jsou dále nábytek, zdravotní přístroje a IT (počítače). 

3.2013/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

a) smlouvu o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „III/339 Ledeč 

nad Sázavou – bodová závada“ uzavřenou s Krajem Vysočina, Jihlava; 

b) smlouvu o provedení přeložky optického kabelu městské optické sítě akce  „III/339 

Ledeč nad Sázavou – bodová závada“  uzavřenou s Krajem Vysočina, Jihlava; 

c) smlouvu o provedení úprav veřejného osvětlení uzavřenou akce „III/339 Ledeč nad 

Sázavou – bodová závada“ uzavřenou s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.; 



d) smlouvu na stavební úpravy odvodnění chodníků akce „III/339 Ledeč nad Sázavou – 

bodová závada“ uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův 

Brod. 

a to za předpokladu, že město Ledeč nad Sázavou obdrží od kraje dotaci 4.000.000,-

Kč na pokrytí části podílu města na odstranění bodové závady, která nevznikla 

zaviněním ze strany města Ledeč nad Sázavou. 

3.2013/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výkup pozemků parc.č. poz. 

306/2 – travní porost o výměře 82 m
2
, k.ú. Vrbka  – vlastník F. V. Vrbka, pozemku parc.č. 

poz. 316/2 – travní porost o výměře 28 m
2
 v k.ú. Vrbka – vlastník LV 80 – K. J. Ledeč n/S, R. 

E. Dobrovítov, V. M. Světlá nad Sázavou a pozemku parc.č. poz. 317/3 – lesní pozemek o 

výměře 8 m
2
 v k.ú. Vrbka – vlastník LV 80- K. J. Ledeč n/S, R. E. Dobrovítov, V. M. Světlá 

nad Sázavou za cenu 40, Kč/m
2
 a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.  

3.2013/21ZM-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 směny pozemků parc. č. poz. 342 o výměře 2286 m
2
 v k.ú. Souboř a parc.č. poz. 438 

o výměře 1155 m
2
 v k.ú. Vrbka za pozemky parc.č. poz. 244/3 v k.ú. Souboř o výměře 9 m

2
 a 

pozemek parc.č. poz. 318/1 o výměře 20 m
2
 v k.ú. Vrbka a část pozemku parc.č. poz. 196/3 o 

výměře 9592 m
2
 v k.ú. Kozlov (spojovací komunikace Kozlov Vrbka). 

3.2013/22ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 

a), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkoupení části pozemku 

parc.č. 2146/4 – podle GP část vedená pod písmene „g“ o výměře 4 m2 od I. D. Havlíčkův 

Brod a I. K. Libčice nad Vltavou a část pozemku parc.č. poz. 2145/1 – podle GP označená 

písmenem „b“,, „d“ a „f“ o celkové výměře 18,45 m2 od paní Ing. E. V. Praha a pověřuje 

starostu města kupní smlouvou, výkupní cena za  1m2 100,- Kč.  

3.2013/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o bezúplatném 

převodu pozemků parc.č. poz. 828/23, 892/5 a 893 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou 

v lokalitě biokoridoru Hutního potoka od České republiky – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3.2013/24ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru – ½ pozemku 

parc.č. 2489 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 od Ing. J. R. bytem Praha Háje s tím, 

že bude uhrazena ½ správního poplatku za návrh na vklad do KN a pověřuje starostu města 

podpisem darovací smlouvy. 

3.2013/25ZM-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 směny části pozemku parc.č. poz. 2532 za část pozemku parc.č. poz. 2528/2 a  

prodeje části pozemku parc. č. poz. 2528/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou ul. Hradní. 

3.2013/26ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod 

pozemků parc. č.poz. 882/3 o výměře 90 m
2
, parc.č. poz. 883/1 o výměře 3757 m

2
, parc.č.poz. 

892/1 o výměře 47 m
2
 a parc.č.poz. 2339/15 o výměře 134 m

2
 v kat. území Ledeč nad 

Sázavou od paní L. M. bytem Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3.2013/27ZM-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 dotčených 

pozemků parc.č. poz. 2078/1, 2078/16,2078/23 a 2078/24 – ostatní komunikace, ostatní 

plocha  v kat. území Ledeč nad Sázavou, umístění, provedení a realizaci stavební úpravy a 

opravy vstupů u BD čp. 1045-1047, Ledeč nad Sázavou, včetně bezbariérového přístupu a 



pověřuje starostu města podpisem smlouvy zakládající právo provést stavbu se Společenstvím 

vlastníků bytů Stínadla 1045-1047 v Ledči nad Sázavou. 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

3.2013/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Oblastní charita Havlíčkův Brod 

„Sociálně terapeutická dílna“. 

3.2013/2ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace 

z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Oblastní charita Havlíčkův Brod 

„Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod“. 

3.2013/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Oblastní charita Havlíčkův Brod „Na 

údržbu a náklady Stacionář Petrklíč“ . 

3.2013/4ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Oblastní charita Havlíčkův Brod 

„Středisko rané péče“.  

3.2013/5ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 

c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o poskytnutí dotací 

z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM dle přiložené tabulky. Výše možných 

částek byly již uvolněny z prostředků vyčleněných RM ze dne 18. 2. 2013. 

3.2013/6ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 

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

z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 

„Žádost o příspěvek na profinancování spoluúčasti grantového projektu - Zajištění a provoz 

lyžařských běžeckých stop pro region Ledče n.S. a okolí.“  
 

IV. ZM ruší: 

3.2013/1ZM-r) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu  s §  85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM ze dne 17. 9. 

2012 pod číslem usnesení 4.2012/117ZM-s), kterým byl schválen  bezúplatný převod 

pozemků parc. č.poz. 2339/15 a parc.č.  poz. 883 a parc.č. poz. 882/3 v kat. území Ledeč nad 

Sázavou od paní L. M. Havlíčkův Brod. 

 

V. ZM vyhlašuje: 

3.2013/1ZM-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 2013 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 2. 4. 2013 do 10. 5. 2013. 

 

 

 

 

 



VI. ZM mění: 

3.2013/1ZM-m) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou mění v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM ze dne 

17.9.2012 číslo 4.2012/118ZM-s) přijetí daru se mění na bezplatný převod pozemků parc. č. 

poz. 828/23, 892/5 a 893, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou v lokalitě biokoridoru Hutního 

potoka od České republiky – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                 Martin Píbil 

  starosta města                  ověřovatel usnesení  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 18. 3. 2013 

Zapsala: Andrea Rajdlová 



 



 



 


