
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 8. září 2014 

17/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

17.2014/43RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

17.2014/44RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

17.2014/45RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

předpokládaných nákladech na zřízení a provoz městské policie. 

17.2014/46RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 30.06.2014/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

II. RM schvaluje: 

17.2014/206RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dodatek č. 1 k dohodě o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ uzavřený mezi ÚP 

ČR a Městem Ledeč nad Sázavou.  

17.2014/207RM-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 svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ 

se slečnou Bc. Michaelou Vránovou, pracovnicí Organizační složky Informační centrum 

Ledeč nad Sázavou a Miroslavou Nechvátalovou Čálkovou, pracovnicí sekretariátu Odboru 

vnitřní správy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou s účinností od 9. 9. 2014. 

17.2014/208RM-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 Domov Háj, příspěvková organizace - na „ 

Podzimní den 2014 “ ve výši 5.000,-Kč. 

17.2014/209RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Provozní řád Cyklostezky Ledeč 

nad Sázavou“. 

17.2014/210RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele dynamického 

zpomalovacího semaforu firmu: DOSIP Servis s.r.o., se sídlem Krahulov čp. 37, Okřížky.  

17.2014/211RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo firmy DOSIP 

Servis s.r.o.,se sídlem Krahulov čp. 37, Okřížky a zmocňuje starostu města k podpisu 

smlouvy o dílo. 

17.2014/212RM-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, zpracovatele projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 

Stínadla, Ledeč nad Sázavou“, firmu TRANSCONSULT, s.r.o., se sídlem Nerudova 37 

500 02  Hradec Králové, IČO: 47455292, s nabídkovou cenou 260 000,- Kč + DPH v zákonné 

výši. 



 

17.2014/213RM-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, za úhradu použití techniky SDH 

Ledeč nad Sázavou k zabezpečení vody pro vyprodukování umělého deště při natáčení filmu 

Wilsonov, které se bude konat v termínu od 17. 9. 2014 do 19. 9. 2014, realizované 

společností FILM MAKERS s.r.o. v prostorách hradu v Ledči nad Sázavou. 

17.2014/214RM-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, přítomnost členů SDH Ledeč 

nad Sázavou za úhradu osobních nákladů u zajištění umělého deště při natáčení filmu 

Wilsonov, které se bude konat v termínu od 17. 9. 2014 do 19. 9. 2014, realizované 

společností FILM MAKERS s.r.o. v prostorách hradu v Ledči nad Sázavou.  

17.2014/215RM-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 panu M. S. prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu v  ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 9. 2014 

do 31. 12. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

734,- Kč měsíčně. 

17.2014/216RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 209/1 o výměře 10 m
2 

v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou panu P. P., bytem Ledeč nad Sázavou, o 1 rok, tj. do 31. 8. 2015 a pověřuje starostu 

města k podpisu dodatku nájemní smlouvy č. 8. 

17.2014/217RM-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 

nebytového prostoru v budově polikliniky (jedna místnost o ploše 24,98 m
2
, II. NP, ulice 

Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou), paní J. K., bytem Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou do 30. 11. 2014 za cenu nájemného 600,-Kč/m
2
/rok + služby a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

17.2014/218RM-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, pronajmout části pozemků cca 20 m
2
 parc.č. poz. 225 a 2656/2 v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou – ostatní plocha, manipulační plocha (ul. J. Haška v okolí domu čp. 614 

až 616) Ledeč nad Sázavou.  

17.2014/219RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, výpůjčku rekultivované 

skládky Rašovec dne 13. 9. 2014 v době od 13,00 do 18,00 hod Českému kynologickému 

svazu, Základní kynologické organizace 730, Ledeč nad Sázavou, Hradec čp. 82, na 

uspořádání kulturní akce pro děti a veřejnost.  

17.2014/220RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, udělení plné moci advokátu Mgr. 

Pavlu Motlovi, advokátní kancelář Mladá Boleslav, k zastupování Města Ledeč nad Sázavou 

ve věci určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1230/47 v k. ú. Ledeč nad Sázavou vůči 

společnosti Erste Group Immorent ČR s. r. o. a ve věci určení vlastnictví k pozemku parc. č. 

1230/45 v k. ú. Ledeč nad Sázavou vůči společnosti Evos Hydro s. r. o., včetně podání 

určovacích žalob k místně příslušnému soudu a pověřuje starostu města podpisem plné moci.  

17.2014/221RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, udělení plné moci advokátu Mgr. Ing. 

Pavlu Bezouškovi, advokátní kancelář Čáslav, ve věci zastupování Města Ledeč nad Sázavou 

před Krajským úřadem Kraje Vysočina ohledně stavebního řízení a souvisejících řízení ve 

věci cyklostezky v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem plné moci.  

 



17.2014/222RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 55odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, ust. § 102 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích a na základě žádosti ZŠ Ledeč nad Sázavou povolení pokračování v základním 

vzdělávání žákyni T. F., která již dosáhla 20. roku věku a která se vzdělává podle § 16 odst. 8 

a § 48 školského zákona. 

17.2014/223RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 23odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, ust. § 102 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích a na základě žádosti ZŠ Ledeč nad Sázavou povolení nejvyššího počtu žáků o 3 žáky 

pro třídy s upravenými vzdělávacími programy dle předložené žádosti. Výjimka se týká tříd 

s upravenými vzdělávacími programy spojených na výuku předmětů zeměpis, dějepis, 

informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika a občanská výchova. 

 

III. RM neschvaluje: 

17.2014/24RM-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 STŘED, o.s. - na „ Provoz Linky důvěry 

STŘED “. 

17.2014/25RM-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 Nezávislý podmelechovský spolek, z.s. - 

na „120. výročí narození Zdeňka Vltavského “. 
 

IV. RM doporučuje 
17/2014/5RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč 

nad Sázavou zařadit do rozpočtu města částku 260 000,- Kč + DPH v zákonné výši, na 

vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště Stínadla, 

Ledeč nad Sázavou“, aby bylo možné přistoupit k podpisu smlouvy o dílo se zpracovatelem 

PD. 

17/2014/6RM-do) Rada  města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu  s § 102  zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města schválení prodeje 

pozemků  parc.č. poz. 301/1 a 301/3 – trvalý travní porost v k.ú. Obrvaň manželům M. J a B. 

J., bytem Obrvaň, za nabízenou cenu ve výši 5,6,7 Kč/m². 

 
 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 8. 9. 2014       

Zapsala: Jana Merunková 


