
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 11. června 2014 

13/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

13.2014/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

13.2014/36RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 

II. RM schvaluje: 

13.2014/148RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71004084, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 

13.2014/149RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Středisko volného času, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051540, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 

13.2014/150RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71008951, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 

13.2014/151RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051566, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 

13.2014/152RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. (3) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů a zmocňuje starostu podpisem smlouvy. 

13.2014/153RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, ID FV00881.0062, ve výši 22 312,- Kč na realizaci 

akce „Oprava umělého povrchu na víceúčelovém hřišti a oprava kabin na letním stadionu 

v Ledči n. S.“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

13.2014/154RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy č. 21/2013 

s Královskou stezkou o. p. s., Habry 66, 582 81 Habry, na poskytnutí finanční částky ve výši 

11 000,- Kč ve prospěch Královské stezky o. p. s., která bude použita na spolufinancování 

projektu spolupráce „Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci“ a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 

13.2014/155RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy č. 33/2013 

s Královskou stezkou o. p. s., Habry 66, 582 81 Habry, na poskytnutí finanční částky ve výši 

7 500,- Kč ve prospěch Královské stezky o. p. s., která bude použita na spolufinancování 



projektu spolupráce „Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci“ a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 

13.2014/156RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o údržbě mobiliáře 

na projektu „Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci“ s Královskou stezkou o. p. s., Habry 66, 

582 81 Habry, ve které se Město Ledeč nad Sázavou zavazuje k bezúplatné údržbě mobiliáře 

výše uvedeného projektu po dobu jeho udržitelnosti (5 let) a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 

13.2014/157RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí darovací smlouvy - 

finančního daru na Městské slavnosti pořádané dne 14. 6. 2014 Městem Ledeč nad Sázavou a 

to od společnosti AQUACOMP HARD s. r. o. Ledeč nad Sázavou ve výši Kč 20.000,-, od 

společnosti GALATEK a. s. Ledeč nad Sázavou ve výši Kč 15.000,- a od společnosti 

SCHÄFER – SUDEX s. r. o. Ledeč nad Sázavou ve výši Kč 10.000,- a pověřuje jejich 

podpisem starostu města. 

13.2014/158RM-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 daru z Kraje Vysočina 

na podporu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek 

volného času  ve výši 108.110,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

13.2014/159RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle předložené důvodové 

zprávy v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvu o provedení 

hudební produkce na Městské slavnosti v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad 

Sázavou dne 14. 6. 2014 na Husově náměstí a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

13.2014/160RM-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 dle 

nabídky k vedení portfoliového účtu cenných papírů společnosti Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod, a.s., IČ 48173002 s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 

Praha 4 a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 

13.2014/161RM-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 dopravního zrcadla 

na pozemku parc. č. 54/3 v k.ú. Habrek s tím, že financování dopravního zrcadla si bude, 

hradit žadatel K. K. bytem Ledeč nad Sázavou. 

13.2014/162RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 písm 

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

v Ledči nad Sázavou části parc.č. poz.  2215/1 a 2215/23 v k.ú. Ledeč nad Sázavou dne 14. 6. 

2014 firmě Bohuslav Rasocha, Rozkošská čp. 2773, 580 01 Havlíčkův Brod, za dohodnutou 

smluvní částku 15.000,- Kč/den za účelem zajištění cateringové služby při konání akce 

„Městské slavnosti“ na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 

13.2014/163RM-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 23. 06. 2014. 

13.2014/164RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje A. M. a J. M. prodloužení 

nájemní smlouvy v domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 

09. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve 

výši 2.198,- Kč. 

13.2014/165RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje F. H. prodloužení nájemní 

smlouvy v domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.12.2014. 



Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2.495,- 

Kč. 

13.2014/166RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje J. S. a M. S prodloužení 

nájemní smlouvy v domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 

31.12.2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve 

výši 1.903,- Kč. 

13.2014/167RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje J. S. a F. S. prodloužení 

nájemní smlouvy v domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 

31.12.2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve 

výši 1.145,- Kč. 

13.2014/168RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje K. F. prodloužení nájemní 

smlouvy v domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 30.06.2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.096,- 

Kč. 

13.2014/169RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje L. V. prodloužení nájemní 

smlouvy domě čp. 145 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.12.2014. 

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

Kč. 

13.2014/170RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje M. S.  prodloužení 

nájemní smlouvy v domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 

31.08.2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve 

výši 734,- Kč. 

13.2014/171RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje E. S. a P. S. prodloužení 

nájemní smlouvy v  domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 

30.09.2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve 

výši 2.715,- Kč. 

13.2014/172RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje P. B. prodloužení nájemní 

smlouvy v domě čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.12.2014. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 741,- 

Kč. 

13.2014/173RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 

102  odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru 

pronájmu části pozemku cca 88 m
2
 parc.č. poz. 2136/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – ostatní 

plocha, ostatní komunikace (ul. Marie Majerové okolo domu čp. 670)  Ledeč nad Sázavou. 

13.2014/174RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o spolupráci se 

Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a pověřuje jejím podpisem starostu města. 
 

III. RM neschvaluje: 

13.2014/16RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, financování umístění 

dopravního zrcadla v obci Habrek u domu čp. 27, majiteli K. K., bytem Ledeč nad Sázavou. 



13.2014/17RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  žádost K. P., bytem Hradec o provedení 

stavební úpravy a umístění přijímače internetu na budově DPS v Ledči nad Sázavou. 

 

IV. RM odkládá 
13.2014/18RM-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 opatření přijatých 

odborem samosprávy k zamezení nešvaru v nelegálním užívání městského veřejného 

prostranství.  

 

V. RM ukládá 
13.2014/13RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy důsledně 

kontrolovat a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

VI. RM ruší : 

13.2014/5RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší  v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady města č. 

12.2014/142RM-s) ze dne 26. 5. 2014, kterým byl schválen  nájem nebytového prostoru 

v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450,  paní M. H., bytem Jedlá. 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 11. 6. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 


