
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 28. dubna 2014 

10/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

10.2014/25RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

10.2014/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

 

II. RM schvaluje: 

10.2014/106RM-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 ve dnech 23. a 24. května 2014 pro volby 

do Evropského parlamentu v celkové výši nájemného 16.598,- Kč a zároveň pověřuje starostu 

města jejich podpisem.           

10.2014/107RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele stavebních prací na 

„Kompletní rekonstrukci lůžkového výtahu v budově polikliniky“ firmu Výtahy – elektro 

s.r.o., U Traplů čp. 77, Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 1.038.800,- Kč bez DPH. 

10.2014/108RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh 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 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

10.2014/109RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 14, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní V. L. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 6. 

2014 do 31. 5. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1083,- 

měsíčně. 

10.2014/110RM-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 05. 05. 2014. 

10.2014/111RM-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 smlouvy na dodání 

hlasovacích lístků voličům pro volby do Evropského parlamentu s firmou - Česká pošta, s. p. 

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

10.2014/112RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast 

podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, poskytnuté na základě Rozhodnutí 



MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D122002179 na podporu akce „Regenerace 

zeleně Města Ledeč nad Sázavou“ v celkové výši 4 228 515 Kč s tím, že částka ve výši 

3 946 614 Kč bude financována prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 

které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské Unie, a to prostředky Evropského fondu 

pro regionální rozvoj a částka ve výši 281 901 Kč bude financována prostředky z rozpočtu 

SFŽP ČR. 

10.2014/113RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu č. 11099356 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Regenerace zeleně Města Ledeč 

nad Sázavou“ ve výši 281 901,- Kč a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy.  

10.2014/114RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele služby – Technický dozor investora na stavbě „Zateplení MŠ Družstevní 

1060, Ledeč nad Sázavou“ – firmu Jiří Lukšíček, Zahradní 1227, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

s nabídkovou cenou 18 200,- Kč bez DPH.  

10.2014/115RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

s vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, na výkon 

technického dozoru investora na stavbě „Zateplení budovy MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad 

Sázavou“ s firmou Jiří Lukšíček, Zahradní 1227, 584 01 Ledeč nad Sázavou, se smluvní 

cenou ve výši 18 200,-Kč bez DPH a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy.  

10.2014/116RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele služby – Technický dozor investora na stavbě „Zateplení obvodového 

pláště mateřské školy Stínadla“ - firmu Jiří Lukšíček, Zahradní 1227, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, s nabídkovou cenou 33 700,- Kč bez DPH.  

10.2014/117RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

s vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, na výkon 

technického dozoru investora na stavbě „Zateplení obvodového pláště mateřské školy 

Stínadla“ s uchazečem s firmou Jiří Lukšíček, Zahradní 1227, 584 01 Ledeč nad Sázavou se 

smluvní cenou ve výši 33 700,- Kč bez DPH a zmocňuje starostu města k podpisu této 

smlouvy.  

10.2014/118RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

Vysočina na Akceschopnost jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí ve výši 28.000,- Kč. 

 

 

III. RM nevyjadřuje: 

10.2014/1RM-nev) Rada města Ledeč nad Sázavou nevyjadřuje podporu připojení se k 

otevřenému dopisu za zachování základních škol praktických ministrovi školství, mládeže a 

tělovýchovy ze dne 31. 3. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RM doporučuje: 

10/2014/3RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města schválit 

nabídku České spořitelny, a.s. na poskytnutí úvěru pro zateplení MŠ Stínadla a Družstevní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 28. 4. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


