
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 21. července 2014 

15/2014/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

15.2014/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

15.2014/42RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 

II. RM schvaluje: 

15.2014/191RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Příkazní smlouvy se 

společností Stavona Tender, spol. s. r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava, na výkon 

inženýrské činnosti v rozsahu kompletního zabezpečení veřejné soutěže na výběr zhotovitele 

stavebních prací – otevřené podlimitní řízení, v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se závaznými pokyny 

poskytovatele dotace SFŽP ČR pro stavbu „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ 

Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ za částku 65 000,- Kč + DPH v zákonné výši, za splnění 

předpokladu, že Město Ledeč nad Sázavou obdrží od poskytovatele dotace Registraci akce a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

15.2014/192RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezplatné zapůjčení 2 ks 

mobilních WC Obecnímu úřadu Pavlov při konání kulturní akce Pavlovské slavnosti na den 

23. 8. 2014 s tím, že doprava bude hrazena Obcí Pavlov. 

15.2014/193RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 

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

datového kabelu ve veřejných prostorách budovy polikliniky ve 3. patře v Ledči nad Sázavou 

pro akvizici kvalitnějšího radiodiagnostického přístroje pro stomatochirurgii pana MUDr Jana 

Maštálka, Habreká 450, Ledeč nad Sázavou s tím, že úprava bude provedena na vlastní 

náklady. 

15.2014/194RM-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, žadateli FK Kovofiniš Ledeč n.S. – na „ Cestovní 

náklady “ za podmínky předložení faktury od veřejného dopravce a doložení rozpisu zápasů 

mládežnických družstev ve výši 30.000,-Kč. 

15.2014/195RM-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 (FV00842.0001) ve výši 145 986,- Kč, na realizaci 

akce „Dodávka, instalace a zprovoznění nového zpomalovacího semaforu“ a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

15.2014/196RM-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 (FV00870.0013) ve výši 100 000,- Kč, na realizaci 



akce „Pořízení autoloaderu pro město Ledeč nad Sázavou“ a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

15.2014/197RM-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 (FV00870.0014) ve výši 91 132,- Kč, na realizaci 

akce „Modernizace serverů města Ledeč nad Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

15.2014/198RM-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 28. 07. 2014. 

15.2014/199RM-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. 1317, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 9. 

2014 do 31. 8. 2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 

výši Kč 1286,- měsíčně. 

15.2014/200RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 

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

o ukončení smlouvy o nájmu pozemků č. 1668/2013-SML ze dne 27. 9. 2013 s Povodím 

Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem této Dohody.  

15.2014/201RM-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, pronájem části pozemku 

cca 88 m
2
  parc.č. poz. 2136/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – ul. M.Majerové okolo domu 

čp.670 za částku 1.000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy.  

15.2014/202RM-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, pronájem části pozemku 

cca 40 m
2
  parc.č. poz. 2136/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – ul. Aloise Jiráska před domem 

čp.783-5 za částku 1.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města k podpisu nájemní 

smlouvy.  

15.2014/203RM-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, pronájem části pozemku 

cca 30 m
2
  parc.č. poz. 2060/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – ul. Stínadla za domem čp.1035-6 

za částku 1.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy.  

15.2014/204RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1  a § 102 

odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru pronájmu nebytového prostoru 1 místnosti v 2. NP o ploše 24,98 m
2
 v budově 

polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450. 
 

III. RM neschvaluje: 

15.2014/21RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost obyvatel ul. J.Haška č.p. 571-3 a 

konstatuje, že s ohledem na zjištěný stav věci, k pozastavení prací není důvod. Vstup do 

sklepních kójí je možný ze spodní strany domu a pozemek před domem není určen k průjezdu 

nákladních ani jiných vozidel. Náhrada za pokácené hlohy bude dle PD vysazena v průběhu 

října 2014. 

15.2014/22RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje, v souladu s ustanovením § 

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

Smlouvy o poskytování fotografických služeb se společností Bohemiasoft s.r.o. 



15.2014/23RM-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, žadateli FORM Solution s.r.o. – na „ 5. 

Melechovský okruh a sraz ČS motocyklů 2014 “. 
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 21. 7. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


