
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 16. dubna 2014 

8/2014/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

8.2014/21RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

8.2014/22RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

8.2014/23RM-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, termín shromáždění 

k příležitosti oslav 1. máje dne 1. 5 .2014 v 9.30 hodin,  ZO KSČM Ledeč nad Sázavou. 

8.2014/24RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 28.02.2014/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

II. RM schvaluje: 

8.2014/88RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Dohody o ukončení 

Smlouvy o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků ze dne 28.04.2005“ 

uzavřené s Krajem Vysočina v předloženém znění a pověřuje starostu města k podpisu této 

dohody. 

8.2014/89RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zapůjčení 12 ks židlí ze zasedací 

místnosti MÚ, Husovo náměstí č. 16, Ledeč nad Sázavou. 

8.2014/90RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky 

k zabezpečení akce Mezinárodní mistrovství čtyřkolek, sajdkár a motokrosu žen, který se 

bude konat dne 8. 5. 2014, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového 

areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

8.2014/91RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů členů SDH 

Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou při zabezpečení akce 

Mezinárodní mistrovství čtyřkolek, sajdkár a motokrosu žen, který se bude konat dne 8. 5. 

2014, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města Ledeč 

nad Sázavou. 

8.2014/92RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů členů SDH 

Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou při zabezpečení 

zatemnění sokolovny pro akci pořádanou SVČ Ledeč nad Sázavou – Ledečský taneční pohár, 

konaný dne 26. 4. 2014. Zatemnění bude provedeno 4 členy SDH Ledeč nad Sázavou dne 25. 

4. 2014 a sejmutí zatemnění dne 27. 4. 2014. 

8.2014/93RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o ukončení servisní smlouvy 

č. 1/2006 ze dne 20. 2. 2006 uzavřenou s ROSS Holding a.s. se sídlem Jihlavská čp. 893, 



Havlíčkův Brod a to ke dni 31. 3. 2014 a pověřuje starostu města podpisem dohody o 

ukončení servisní smlouvy.  

8.2014/94RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 

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

SEE140017 s firmou Electro Enterprises a.s. se sídlem Praha 1, ul. Na Kampě čp. 513/10, pro 

servisní služby na zařízení zimního stadionu v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem servisní smlouvy.  

08.2014/95RM-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 rozpočtu Kraje 

Vysočina, schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 1. 4. 2014 usnesením č. 

0178/02/2014/ZK na zkvalitnění služeb poskytovaných Turistickým informačním centrem 

Ledeč nad Sázavou ve výši 46 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

ZZ00813.0004 o poskytnutí této dotace. 

8.2014/96RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění sídla obchodní společnosti 

s názvem GP Care, v.o.s. v budově polikliniky, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou.  

8.2014/97RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, společnosti synlab czech s.r.o., se 

sídlem U Vojenské nemocnice čp. 1200, Praha 6, umístění venkovní klimatizační jednotky ve 

dvoře nad okna pronajatých prostor budovy čp. 450 v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká. Za 

podmínky, že v případě opravy nebo zateplení fasády si žadatel na svoje náklady provede 

demontáž i zpětnou montáž na budovu. 

8.2014/98RM-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, uzavření 

pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky se společností VRCHA, a.s. Jedlá dle 

přiloženého seznamu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 roků za cenu 1500,- Kč/ha/rok 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

8.2014/99RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje maturitnímu ročníku Gymnázia, 

Střední odborné školy a Vyšší odborné školy bezplatné umístění motorového vozidla 

s fotografiemi maturantů (tablo) na Husově náměstí a to po dobu od 22. 4. 2014 do 23. 5. 

2014. Přesné umístění vozidla stanoví OdMI. 
 

III. RM odkládá: 

8.2014/7RM-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 návrhu smlouvy o 

dílo k zpracování projektové dokumentace - změny zdroje vytápění, včetně instalace a 

regulace nové otopné soustavy (nový nízkoemisní kondenzační kotel na zemní plyn,  regulace 

kotlů a nové otopné soustavy s využitím ekvitermního řízení teploty topné vody s  časovým 

programem, řešení TUV, měření a regulace) na objektu v majetku města Ledeč nad Sázavou – 

MŠ Družstevní 1060, 584 01 Ledeč nad Sázavou se společností IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., 

se sídlem Tyršova 405, 588 13  Polná. 

8.2014/8RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o dílo 

- "Následná péče o sadové úpravy u hradu v Ledči nad Sázavou“ s firmou EKOIMPEX 

Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimova, 100.900,00 Kč bez DPH, 122.089,00 Kč. 

8.2014/9RM-od)Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o dílo 

- "Povýsadbová péče o lesopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč nad 



Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za cenu 115.702,48 Kč bez 

DPH, 140. 000,00 Kč s DPH. 

8.2014/10RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo -"Povýsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“ 

s firmou EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov za cenu 166.702,90 

Kč bez DPH, 201.710,50 Kč s DPH. 

8.2014/11RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo - "Následná péče o sadové úpravy Husova náměstí v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za cenu 7.007,00 Kč 

bez DPH, 8.479,00 Kč s DPH. 

8.2014/12RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo – údržba "PŘÍRODNÍ ZAHRADA V INTRAVILÁNU MĚSTA LEDEČ NAD 

SÁZAVOU“ s firmou EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimova, za 

cenu 82.499,00 Kč bez DPH, 99.824,00 Kč s DPH. 
 

IV. RM ukládá 
8.2014/6RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu 

Dvořákovi navrhnout komplexní, efektivní a hospodárné řešení údržby zeleně lokalit 

Šeptouchov, Háj, Hrad, Husova náměstí a přírodní zahrady. 

 

 

V. RM vyjadřuje 
8.2014/1RM-vyj)  Rada města Ledeč nad Sázavou vyjadřuje podporu zřízení 

fyzioterapeutického střediska v Ledči nad Sázavou firmou Centrum RehaMed s. r. o., Nad 

Malým mýtem 1402/2, 147 00 Praha 4 – Braník. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 16. 4. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 


