
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 29. dubna 2013 
4/2013/ZM 

 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
4.2013/9ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
4.2013/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 6-8/2013/RM. 
4.2013/11ZM-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 2013 za období 1/2013 - 3/2013.  
4.2013/12ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci Kraje 
Vysočina o neposkytnutí dotace na akci „Městské slavnosti“ 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
4.2013/28ZM-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 peněžního daru ve výši 
350.000,- Kč od Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava, jako příspěvek na vybudování 
nového odtokového potrubí z ČOV Háj v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostou města 
podpisem smlouvy. 
4.2013/29ZM-s) ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje smlouvu na zakázku „Regenerace zeleně 
Města Ledeč nad Sázavou", vítěznému uchazeči, tj. firmě H-REKULTIVACE a.s. se 
sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu, a to 
částku bez DPH 4.351.112,71 Kč, s DPH 21 %  5.263.636,38 Kč a zároveň zmocňuje 
starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy, pokud v zákonné lhůtě nebude podána 
námitka. 
4.2013/30ZM-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 629.000,-Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem příslušné smlouvy. 
4.2013/31ZM-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 Kraje Vysočina ve výši 28.000,- Kč na akceschopnost JPO. 
4.2013/32ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM04_130429 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. ZM04_130429“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
4.2013/33ZM-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. 
4.2013/34ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 85 písm. f) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odepsání nedobytných pohledávek, 
dle předloženého seznamu v celkové výši 304.170,00 Kč.  
 



4.2013/35ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 85 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody na 
splátkový kalendář k úhradě pohledávky za nájem a služby v nebytových prostorách – 
„Kadeřnictví Jana“ – Habrecká 450 - poliklinika, a zmocňuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
k podpisu dohody s paní J. K. bytem Ledeč nad Sázavou. 
4.2013/36ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  §85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  směnu pozemků parc. č. poz. 
342 o výměře 2286 m2 v k.ú. Souboř a parc.č. poz. 438 o výměře 1155 m2 v k.ú. Vrbka za 
pozemky parc.č. poz. 244/3 v k.ú. Souboř o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. poz. 318/1 o 
výměře 20 m2 v k.ú. Vrbka a dle GP č. 141-19/2013 pozemek parc.č. poz. 196/17 o výměře 
3412 m2 v k.ú. Kozlov a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy. 
4.2013/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu části pozemku 
parc.č. poz. 2532 za část pozemku parc.č. poz. 2528/2 a prodej části pozemku parc. č. poz. 
2528/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou ul. Hradní za částku 50,- Kč/m2, M. V. bytem Bohumilice 
s tím, že geometrické zaměření bude hrazeno na  ½ každým účastníkem, návrh na vklad bude 
hrazen žadatelem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
4.2013/38ZM-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 parc.č. 545 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (mezi ul. Melechovská – 
Z.M.Kuděje). 
 
 

III.  ZM neschvaluje: 
9.2013/7ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje  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. 2215/4 (cca 60 m2) v kat. území Ledeč nad 
Sázavou (u konce ulice Z.M.Kuděje). 
 
 

IV.  ZM odkládá: 
4.2013/1ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s §  85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci nabytí 
pozemků parc.poz. 2391/3 a parc.č.poz. 2391/10 v k. ú. Ledeč nad Sázavou formou 
bezúplatného převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha. 

 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk            Ing. Petr Stránský 
  starosta města                  ověřovatel usnesení  

    
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 29. 4. 2013 
Zapsala: Andrea Rajdlová 



 

Rozpo čtová opat ření č.ZM04_130429                                                       

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

Schválený rozpo čet 57 658 700,00
18.03.13 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO01                                                                          2 047 085,29
26.04.13 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO02                                                                          3 362 962,00

Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 284 000,00

dar.smlouva  dar 350 000,00

nahodilé příjmy 110 000,00

Příjmy z prodeje pozemků 666 400,00

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 878 160,00

Příjmy z prodeje ost.DHIM 387 966,00

sociální dávky mimořádné DPS 629 000,00

Neinvestiční přijaté dotace od krajů 28 000,00

Neinvestiční přijaté dotace od krajů 29 436,00

Upravený rozpo čet 63 068 747,29

Rozpo čtová opat ření č.ZM04_130429                                                       

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

Schválený rozpo čet 56 211 700,00
18.03.13 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO01                                                                          12 827 867,13
26.04.13 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO02                                                                          3 362 962,00

materiál provoz MÚ -7 200,00
DHIM provoz MÚ 7 200,00
pracovní oděvy Muzeum 1 000,00
materiál Muzeum 15 000,00
Datové sítě- optická síť LeNet -15 500,00
investice_optická síť Nádražní 15 500,00
daně provoz MÚ 350 000,00
investice_ČOV Háj 350 000,00
sečení trávy 600 000,00
svoz komunálního odpadu 1 420 662,00
Komunikace letní úklid 626 300,00

Upravený rozpo čet 72 402 529,13

Rozpo čtová opat ření č.ZM04_130429                                                       

Financování

Popis K č
kontrolní sou čet 0,00

Splátky úv ěrů
Popis t.K č
ČS 1 447 000,00
Celkem splátky úv ěrů 1 447 000,00

Zdroje
Popis t.K č
příjmy - výdaje -9 333 781,84
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 10 780 781,84
Celkem p říjmy 1 447 000,00

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 



 


