
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 3. března 2014 

5/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

5.2014/13RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

5.2014/14RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 

II. RM schvaluje: 

5.2014/34RM-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 

2014, z prostředků vyčleněných RM – Svaz důchodců ČR, ZO Ledeč nad Sázavou 

„Vyúčtování za sluţby spojené s nájmem nebytového prostoru Husovo nám. 16 za rok 2013“ 

ve výši 14.718,- Kč. 

5.2014/35RM-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 

2014, z prostředků vyčleněných RM – F. C. „Hokejová liga Posázaví“ ve výši 10.000,- Kč. 

5.2014/36RM-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 

2014, z prostředků vyčleněných RM – Automotoklub Ledeč nad Sázavou „Vydání almanachu 

k 60.výročí AMK“ ve výši 22.000,- Kč. 

5.2014/37RM-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 

2014, z prostředků vyčleněných RM – Oblastní charita Havlíčkův Brod „MC Ledňáček Ledeč 

nad Sázavou_vybavení,nové hračky,výtvarné pomůcky, pořádání akcí pro širší veřejnost“ ve 

výši 10.000,- Kč 

5.2014/38RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – O.S. NOTORIX DENATUR „Bitva o Notorburg- 11. 

ročník“ ve výši 5.000,- Kč. 

5.2014/39RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Svaz důchodců ČR ,  ZO Ledeč nad Sázavou 

„Plánované akce na rok 2014“ ve výši 20.000,- Kč. 

5.2014/40RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Lyţařský klub Ledeč nad Sázavou „Provoz a údrţba 

lyţařského Sportoviště Melechov“ ve výši 10.000,- Kč. 

5.2014/41RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Melechov občanské sdruţení „Vilémovická 

120ka,Xterra Melechov, XKros Stvořidla,Pohár Melechova, Kolem Melechova, Melechovský 

triatlon, Běh Šeptouchovem“ ve výši 15.000,- Kč. 

5.2014/42RM-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 



2014 z prostředků vyčleněných RM – Akademie bojových umění a sportu 

„Karate_uspořádání a účast závodů,seminářů,sportovního soustředění,nákup sportovního 

vybavení“ ve výši 10.000,- Kč. 

5.2014/43RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Mimochodem  „Provoz divadla Mimochodem_pořádání 

hudebních akcí,výstav,seminářů,kulturní akce,vlastní představení,organizace představení 

hostujících divadel“ ve výši 10.000,- Kč. 

5.2014/44RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Český svaz chovatelů „Výstava drobného zvířectva“ ve 

výši 10.000,- Kč. 

5.2014/45RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Mgr.Č. „Vánoční turnaj ve volejbale 2014“ ve výši 

1.500,- Kč. 

05.2014/46RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Molekul o.s. – Mírné oţivení ledečské kultury 

„Kulturní akce 2014“ ve výši 40.000,- Kč. 

5.2014/47RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – Český svaz včelařů „Oprava včelařského domu a 

el.instalace“ ve výši 10.000,- Kč. 

5.2014/48RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou „Pronájmy 

sportovních ploch“ ve výši 30.000,- Kč. 

5.2014/49RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM– Tenisový klub Ledeč nad Sázavou „Sportovní činnost, 

úhrada nákladů na energie, údrţba hracích prostorů i zázemí a prostředků k jejich 

provozování“ ve výši 25.000,- Kč. 

5.2014/50RM-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 

2014 z prostředků vyčleněných RM – D. U. Koţlí „Poskytování sluţeb pro rodinu a 

domácnost“ ve výši 40.000,- Kč. 

5.2014/51RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodávku mobilního pódia, které je 

specifikované v nabídce firmy Michal Elznic – CZ Podium ze dne 24. 2. 2014, od dodavatele 

Michal Elznic, Fojtíkova 2400, 269 01 Rakovník, za nabídnutou cenu 261 924,- Kč + DPH. 

05.2014/52RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Fondu Vysočiny, 

schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0060/01/20104/ZK, 

v rámci grantového programu „Bioodpady 2013“ na realizaci akce „Nádoby na bioodpad pro 

město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 50 000,- Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 

podpisem smlouvy FV00779.0005 o poskytnutí této dotace. 

5.2014/53RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o sdruţených sluţbách 



dodávky plynu s nástupnickou společností RWE Energie s.r.o. se sídlem Limuzská čp. 

3135/12 Praha na dobu určitou do 31.12.2014 a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 

5.2014/54RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o aktualizaci povodňového plánu města 

Ledeč nad Sázavou se společností ENVIPARTNER, s.r.o ,se sídlem: Brno, Štýřice, 

Vídeňská 55, PSČ 639 00 na dobu neurčitou ve výši 16.000,- Kč + DPH a zmocňuje starostu 

města k podpisu smlouvy. 

5.2014/55RM-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, prodlouţení 

nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. poz. 2136/6  o výměře cca 720 m
2 

v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou Společenství vlastníků bytů čp. 684-6, se sídlem Zdeňka Fibicha čp. 684, 

Ledeč nad Sázavou o 5 let , tj. do 21.10.2019 a pověřuje starostu města k podpisu dodatku 

nájemní smlouvy. 

5.2014/56RM-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 A. Z. prodlouţení nájemní 

smlouvy k bytu v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.3.2014 do 

28.2.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši  

1604,- Kč měsíčně. 

5.2014/57RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů P. B., trvale bytem  

Praha 8, pronájem bytu v domě č.p. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od data ukončení nezbytných oprav v bytě do 30.06.2014. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 741,- Kč měsíčně. 

5.2014/58RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě ţádosti JUDr. 

Ladislavy Lebedové advokátky Ledeč nad Sázavou poskytnutí odměny JUDr. Ladislavě 

Lebedové ve výši 18.150,-Kč včetně DPH nad rámec paušální smlouvy. 

 

III. RM neschvaluje : 

5.2014/3RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

roku 2014  z prostředků vyčleněných RM – DANETA V. K., zařízení pro zdravotně postiţené 

„Náklady na neinvestiční výdaje uţivatele“. 

5.2014/4RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

roku 2014  z prostředků vyčleněných RM – Potravinová banka Vysočina, o.s. „Potravinová 

banka_potravinová pomoc lidem v sociální tísni“. 

5.2014/5RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

roku 2014  z prostředků vyčleněných RM – Sdruţení ADIVADLO „Přehlídka inscenací pro 

děti a mládeţ_Dospělí /pro radost/  dětem“. 

5.2014/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

roku 2014  z prostředků vyčleněných RM – Šipkový sport ŠK Ledeč n.S. o.s. „Šipkový 

sport“. 

5.2014/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ţádost pana M. K. o 

povolení provozování pravidelných i nepravidelných trhů/jarmarků, farmářských trhů a poutí.  

5.2014/8RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje návrh smlouvy o nevýhradním 

zprostředkování a poskytování sluţeb s realitním makléřem P. M. MM Reality, týkající se 

prodeje nemovitostí areálu nemocnice Háj. 



 

IV. RM odkládá: 

5.2014/3RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci poskytnutí dotace 

z rozpočtu roku 2014 z prostředků vyčleněných RM – Oblastní charita Havlíčkův Brod 

„Sociálně terapeutická dílna“. 

5.2014/4RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s § 102 odst. 2, 

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

věci prodlouţení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky 

v Ledči nad Sázavou  ul. Habrecká čp. 450, firmě Lékárna Media s.r.o. se sídlem Habrecká 

čp. 450, Ledeč nad Sázavou, na dobu určitou a to do 31. 12. 2024. 
 

V. RM ukládá: 

5.2014/3RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI vypracovat změnu nájemní 

smlouvy na pronájem nebytových prostor firmě Lékárna Media s. r. o. ve smyslu zachování 

nájmu na dobu neurčitou s trváním závazku na dobu 10 let. V případě, ukončení nájemní 

smlouvy dohodou ze strany nájemce před uplynutím shora uvedené 10ti leté doby bude 

nájemce smluvně zavázán zaplatit pronajímateli částku, která by odpovídala součinu 

měsíčního nájemného a počtu měsíců zbývajících do doby 10let. Zároveň se ODMI ukládá 

zjistit bliţší informace k plánované rekonstrukci vstupních dveří do lékárny.  

5.2014/4RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŢP Ing. Břetislavu 

Dvořákovi vstoupit v jednání s Ladislavem Bukovským za účelem zjištění ceny za 

vypracování znaleckého posudku nemovitostí nemocnice Háj (trţní cena, případně roční výše 

pronájmu nemovitostí).  

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 3. 3. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 


