
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 9. září 2013 

20/2013/RM 

 

I. RM bere na vědomí: 

20.2013/62RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

20.2013/63RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

20.2013/64RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí konání předvolebních 

shromáždění politických stran v prostoru Husova náměstí v Ledči nad Sázavou z důvodu 

předčasných voleb do PSP ČR, po předchozím písemném oznámení koordinátorovi mítinků - 

Odboru samosprávy. 

20.2013/65RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí na základě usnesení č. 

6.2012/177ZM-s) poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – 

MAS Královská stezka o.p.s. „MAS Královská stezka – poplatek za obyvatele“ ve výši 

21.372,- Kč. 

20/2013/66RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o možnostech 

čerpání finančních prostředků z dotačních titulů SFDI, MMR a OPŽP. 

 

 

 

 

II. RM schvaluje: 

20.2013/216RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 1780-13 na zakázku 

„Energetické služby pro objekt MŠ Družstevní v Ledči nad Sázavou se společností IP 

IZOLACE POLNÁ, s.r.o., se sídlem Tyršova 405, 588 13  Polná a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

20.2013/217RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 1781-13 na zakázku 

„Energetické služby pro objekt ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou se společností IP 

IZOLACE POLNÁ, s.r.o., se sídlem Tyršova 405, 588 13  Polná a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

20.2013/218RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložené 

nájemní smlouvy na pronájem volebních místností pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013 v celkové výši nájemného 

16.598,- Kč a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

20.2013/219RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Ing. F. F., 

Kostelec nad Orlicí, o provozování prodejních trhů v roce 2014 a zmocňuje starostu města 

k podpisu dodatku smlouvy. 

20.2013/220RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,   žádost Ing. F. F., 

Kostelec nad Orlicí a povoluje provozování vánočních trhů na Husově náměstí v Ledči nad 

Sázavou každou středu v termínech 7.12.,14.12.,21.12. 2013 (nad rámec pravidelných 

měsíčních trhů). 



20.2013/221RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na úklidové práce 

s panem panem M. Č., Ledeč nad Sázavou na zajištění úklidových prací na zimním stadionu a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

20.2013/222RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, návrh na uzavření smluv na umístění 

reklamy v prostorách areálu zimního stadionu s jednotlivými firmami, jejichž evidence bude 

vedena na OdMI a pověřuje starostu města podpisem smluv. 

20.2013/223RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, návrh na uzavření smlouvy o 

zprostředkování a spolupráci s HC Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

20.2013/224RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1 a §102 

odst. 2, písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

zveřejnění záměru pronájmu místnosti nacházející se v přízemí u hlavního vstupu (1 dveře 

vlevo) o podlahové ploše 42 m2 v budově areálu městského zimního stadionu čp. 1292 v ulici 

Nádražní v Ledči nad Sázavou, umístěného na pozemku parc.č. st. 2267 v kat. území Ledeč 

nad Sázavou. 

20.2013/225RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – Římskokatolická farnost- Děkanství Ledeč nad 

Sázavou „Omítka farní budovy“ ve výši 50.000,- Kč. 

20.2013/226RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – D. U., Kožlí „Poskytování služeb pro rodinu a 

domácnost“ ve výši 20.000,- Kč. 

20.2013/227RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. m) 

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

kynologického svazu, Základní kynologická organizace 730, Ledeč nad Sázavou, Hradec 

čp. 82 na pořádání akce pro děti a veřejnost v prostorách celé rekultivované skládky Rašovec 

dne 14. 9. 2013. Pronájem pozemku je bezplatný. 

20.2013/228RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 2, 

písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  bezplatnou 

výpůjčku části pozemku parc.č. poz.2314 o výměře 28 m
2
 (dle GP č. 2183-128/2013 nově 

oddělen pozemek parc.č. poz. 2314/1) a části pozemku parc.č. poz. 333/3 o výměře  9 m
2
 

v kat. území Ledeč nad Sázavou za účelem manipulační plochy při realizaci stavby  ( vedle 

komunikace II/150 za železničním mostem směrem na Ostrov). 

20.2013/229RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy 

na pronájem části pozemku parc. č. 209/1 o výměře 10 m
2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu 

P. P., bytem Ledeč nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31. 8. 2014 a pověřuje starostu města 

k podpisu dodatku nájemní smlouvy. 

20.2013/230RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  102 odst. 2)  písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní smlouvy 

nebytových prostor v budově čp. 327, ul. Na Žižkově, v Ledči nad Sázavou, se Základní 

školou, Habrecká čp. 378, Ledeč nad Sázavou - dohodou ke dni 30. 9. 2013. 

20.2013/231RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 39 a 102 odst. 2) 

písm.m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 

pronajmout nebytové prostory  - budovu čp. 327 ul. Na Žižkově v Ledči nad Sázavou, parc. č. 

st. 371  o výměře 302 m2 a přilehlý pozemek parc.č. poz. 1998/6 zahrada o výměře 958 m
2
 .  



20.2013/232RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 

bytu č. 24 v Ledči nad Sázavou paní B. C. dohodou ke dni 15. 9. 2013. 

20.2013/233RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 

určení č. 24, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. D., bytem Světlá 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 15. 9. 2013 do 31. 12. 2014 s tím, že do pronajatého 

bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 

měsíčně. 

20.2013/234RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 

bytu č. 38 v Ledči nad Sázavou paní J. P. dohodou ke dni 15. 9. 2013. 

20.2013/235RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 

určení č. 38, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu F. P., bytem Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 15. 9. 2013 do 31. 12. 2014. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- 

měsíčně. 

20.2013/236RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění firmu Finanční poradenství, s.r.o., se sídlem 

Jemnická 313/15, Praha 4 jako zpracovatele plánu strategického rozvoje města Ledeč n. Sáz. 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

20.2013/237RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje vyslat na otevírání obálek 

s nabídkami na veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby „Cyklostezka Ledeč nad 

Sázavou“ zastupitele p. Ing. Petra Stránského (náhradník Ing. Zdeněk Tůma) a úředníka MÚ 

pí Zdenu Čubanovou (náhradník p. Jiří Vrána). Otevírání obálek se uskuteční u společnosti 

Valldemossa s.r.o. se sídlem Suchdol u Kutné Hory, která zakázku smluvně zajišťuje. 

 

III. RM neschvaluje: 

20.2013/17RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí nabídky na aplikaci 

Město v mobilu od společnosti Panatec s.r.o. 

19.2013/18RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje zpoplatnění rozhlasového 

vysílání městského rozhlasu v Ledči n. S. dle předloženého podkladu. Městský rozhlas 

nebude využíván ke komerčnímu vysílání. 

 

 

IV. RM doporučuje: 

20.2013/3RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje dle § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, předložit materiál na zasedání ZM, 

které rozhodne, zda v jednání s majiteli, stavební přípravě a hlavně zajištění finančních 

prostředků (dát do rozpočtu roku 2014). 

 

 

 



V. RM ukládá: 

20/2013/6RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá referentu rozvoje města přípravou 

podkladů a zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury na realizaci projektu „Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo 

nábřeží“. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 11. září 2013       

Zapsala: Petra Kalenská 


