
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 9. prosince 2013 

26/2013/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

26.2013/87RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

26.2013/88RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

26.2013/89RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 ods.3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, úspěšné ukončení projektu „Přírodní 

zahrada jako centrum environmentální osvěty“ s finanční podporou ve výši 77.256 Kč od 

Kraje Vysočina-Fondu Vysočiny. 

26.2013/90RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

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

o výpůjčce části nebytových prostor budovy Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou - 

PO, IČ 72051566, Nádraţní čp. 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou s Občanským sdruţením 

Posálios se sídlem Babice 23, 580 01 Okrouhlice.  

 

II. RM schvaluje: 

26.2013/277RM-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, uzavření Dohody o 

ukončení Smlouvy o výpůjčce s Krajem Vysočina, Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava na nebytové 

prostory v čp. 626, ul.Komenského včetně pozemku parc.č. st. 44/2 – zastavěná plocha a 

nádvoří v kat. území Ledeč nad Sázavou z důvodu převzetí ZŠ Habrecká dnem 1.1.2014 a 

pověřuje starostu města podpisem dohody. 

26.2013/278RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, zimní údrţbu chodníků takto: 

V prvé fázi budou uklízeny chodníky, které spojují části města s důleţitými objekty: 

Husovo náměstí, Mostecká, Náměstí Svobody, ulice Komenská, Habrecká, Nádraţní, 

Heroldovo nábřeţí, Koţelská, Tyršovo nábřeţí, schody z Horní Ledče, přístup na Zoufalku, 

Havlíčkova. 

Do druhého pořadí důleţitosti jsou zařazeny celé části města, které budou postupně 

uklázeny : nové sídliště, staré sídliště, ulice Haškova, prostor pod ČSAD, Plácky, Horní 

Ledeč, Zoufalka, ulice Údolní. 

Do třetího pořadí důleţitosti jsou zařazeny všechny zbylé chodníky. 

Nedílnou součástí schváleného úklidového harmonogramu je mapové zobrazení „Údrţba 

chodníků podle pořadí důleţitosti“. 

26.2013/279RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.2, písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, uzavření nájemní smlouvy s firmou 

DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 Stráţ nad Nisou. Předmětem je 

umístění kontejnerů na textil. v ulici Hlaváčova, č.p. 2090/1,ulici Havlíčkova – u parkoviště 

hotelu Stadion, č.parcely stavební 159, ulici Partyzánská, číslo parcelní 2554/3 vše v 

k.ú.Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 



26.2013/280RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 písm. b) 

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

zařízení Konica Minolta BH C 224ca, Středisku volného času, příspěvkové organizaci, Ledeč 

nad Sázavou, Mizerov čp. 82, ze svého rozpočtu.  

26.2013/281RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102  odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ţádost politického hnutí ANO 

2011 o přidělení informační skříňky v ul. Mostecká v Ledči nad Sázavou.  

26.2013/282RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manţelům E. S. a P. S. 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2014 

do 30. 06. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

2715,- Kč měsíčně. 

26.2013/283RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manţelům J. S. a F. S. 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 7/2 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 

2014 do 30. 06. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 

ve výši 1.145,- Kč měsíčně. 

26.2013/284RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manţelům M. S. a J. S. 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2014 

do 30. 06. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

1.903,- Kč měsíčně. 

26.2013/285RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění L. V.  prodlouţení nájemní 

smlouvy k bytu č. 4 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2014 do 30.06.2014. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.585,- Kč měsíčně. 

26.2013/286RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 10, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou 

paní M. V. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1092,- 

měsíčně. 

26.2013/287RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 25, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou 

paní A. Š. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1070,- 

měsíčně. 

26.2013/288RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou Ing. 

F. M. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1058,- 

měsíčně. 

26.2013/289RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 15, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou 

panu J. P. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1072,- 

měsíčně. 



26.2013/290RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 28, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou 

panu F. Š. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

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

měsíčně. 

26.2013/291RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 33 Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou 

panu P. K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2080,- 

měsíčně. 

26.2013/292RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1323, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou 

paní K. B. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

26.2013/293RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manţelům A. M. a J. M. 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2014 

do 30. 06. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

2198,- Kč měsíčně. 

26.2013/294RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manţelům J. N. a J. N. 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

4.055,- Kč měsíčně. 

26.2013/295RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manţelům M. K. a J. K. 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

1.275,- Kč měsíčně. 

26.2013/296RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1214 Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou 

paní A. P. Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

26.2013/297RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí pana P. F. bytem Ledeč nad 

Sázavou, za člena Bytového druţstva Melechov se sídlem Sázavská 263, Ledeč nad Sázavou. 

26.2013/298RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1 

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

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 18. 12. 2013. 

26.2013/299RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o veřejných sluţbách 

č. 1HU/2014 k zajištění ostatní dopravní obsluţnosti obce s firmou ICOM transport. a.s. 

Jihlava na rok 2014 v předloţeném znění. Předmětem smlouvy je linka č. 350310 Humpolec – 



Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 100%. Rada 

města pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu výše uvedené smlouvy. 
 

III. RM ukládá: 

26.2013/9RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá Ing. Michalu Ptáčníkovi do 30. 12. 

2013 předloţit alespoň 3 cenové nabídky digitálních videokamer vhodných pro zájmový 

krouţek „redaktor a kameraman“.  

 

IV. RM odkládá: 

26.2013/9RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zakoupení videokamery pro Středisko 

volného času, příspěvková organizace, Ledeč nad Sázavou, Mizerov čp. 82. 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9. prosince 2013       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 

 

 

 

 

 


