
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 24. listopadu 2014 

2a/2014/RM 

 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

 

2a.2014/55RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

2a.2014/56RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

2a.2014/57RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci v 

rámci dotačního výběrového řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 3 – 

Informační centra veřejných knihoven, na poskytnutí dotace na podporu upgrade 

automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC na MARC21. 

 

2a.2014/58RM-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, oznámení správce městských 

lesů – Lesní společnost a.s. Ledeč nad Sázavou, o nutnosti změny výše těžby dřeva pro rok 

2014 v důsledku zpracování kůrovcové těžby a dokončení rozpracované těžby. 

 

2a.2014/59RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí právní názor JUDr. 

Ladislavy Lebedové ve věci žalob na určení vlastnického práva proti společnosti EVOS-

HYDRO, s.r.o. a proti společnosti Erste Group Immorent ČR, s.r.o. 

 

II. RM schvaluje : 

 

2a.2014/272RM-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 ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 1.12.2014. 

2a.2014/273RM-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“ s Ing. 

Zdeňkem Tůmou, starostou města Ledeč nad Sázavou s účinností od 25. 11. 2014. 

2a.2014/274RM-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 

členům SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou při 

zabezpečení požární ochrany při pořádání „Lampionového průvodu“ spojeného s rozsvícením 

vánočního stromu na Husově náměstí dne 30. 11. 2014 a při pořádání „Mikulášské nadílky“, 

která se bude konat dne 5. 12. 2014 v prostorách hradních nádvoří ledečského hradu, 

pořádané Střediskem volného času, p. o., Mizerov 82, Ledeč nad Sázavou. 

 



2a.2014/275RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 39 a § 102 

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

záměru pronajmout prostory užívané ZZS Kraje Vysočina, Příspěvková organizace, v budově 

polikliniky ulice Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou 

- Nebytové prostory v I.NP o ploše  121,03 m2 

- Nebytové prostory v II.NP o ploše 37 m2 

- Samostatná garáž ve dvoře o dvou stáních a ploše 60,63 m2 

2a.2014/276RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje bezúplatný 

pronájem 1 místnosti v 1. NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí  v Ledči 

nad Sázavou, Domovu Háj, Háj čp. 1253, Ledeč nad Sázavou v termínu od 3.12. do 

4.12.2014 v době 09,00 – 15,30 hod, za účelem konání tradiční vánoční výstavy výrobků 

klientů Domova Háj. 

2a.2014/277RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust.§ 39 a  § 102 

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

záměru výpůjčky na pozemky parc.č. 101 o výměře 5 m2, parc.č., 2215/17 – 27 m2, parc.č. 

2215/19 o výměře 48 m2, parc.č. 2215/52 – o výměře 42 m2 v kat. Ledeč nad Sázavou dle 

záborového elaborátu a situace na rozdělení stavby. 

2a.2014/278RM-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 - koordinátor BOZP  na stavbě „Stavební úpravy (zateplení obálky 

budov) - ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ - Jitku Krupičkovou, Masarykova 2978, 580 

01 Havlíčkův Brod, s nabídkovou cenou 28 860 Kč + DPH v zákonné výši.  

2a.2014/279RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, na výkon koordinátora BOZP 

na stavbě „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ 

- Jitkou Krupičkovou, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, se smluvní cenou ve výši 

28 860 Kč + DPH v zákonné výši a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

2a.2014/280RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele služby – poskytnutí 

úvěru ve výši 15 mil. Kč na spolufinancování podílu města na akci „Stavební úpravy 

(zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ - Komerční banku, a. s., 

která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 484 330,21Kč, s dobou splatnosti 

úvěru 10 let a bez fixace úrokové sazby. 

2a.2014/281RM-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 „Stavební úpravy (zateplení 

obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ – Jiřího Lukšíčka, Zahradní 1227, 

584 01 Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 86 000 Kč + DPH v zákonné výši.  



2a.2014/282RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, na výkon technického dozoru 

investora na stavbě „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad 

Sázavou“ - Jiřím Lukšíčkem,  Zahradní 1227, 584 01 Ledeč nad Sázavou, se smluvní cenou 

ve výši 86 000 Kč + DPH v zákonné výši a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

2a.2014/283RM-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 parc.č. poz. 209/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 15 m2 za domem čp. 572, v 

ulici Jaroslava Haška, v Ledči nad Sázavou za cenu 10,-Kč/ m2, L.F., bytem Ledeč nad 

Sázavou s tím, že zde bude uskladněno palivové dřevo.  

2a.2014/284RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a  § 102  odst. 

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

s dočasným užitím pozemků ve vlastnictví města p.č. 2295/10, 2295/9, 2295/8, 2295/1 

2635/10, 2181/3, část 2200 a  2181/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, pro účely údržby stavby – 

odstranění sedimentu z koryta vodního toku a odstranění keřového porostu z koryta toku 

Olešenského potoka v Ledči nad Sázavou. 

2a.2014/285RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 39 a § 102 odst. 

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

pronájmu pozemků parc. č. poz. 2215/23 – ostatní plocha a parc.č. poz. 2215/1- ostatní plocha 

v Ledči nad Sázavou Husovo náměstí.  

2a.2014/286RM-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, žádost Ing. 

Františka Fialy, Kostelec nad Orlicí a povoluje provozování vánočních trhů na Husově 

náměstí v Ledči nad Sázavou v termínu 17.12.2014 (nad rámec pravidelných měsíčních trhů) 

a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku smlouvy . 

2a.2014/287RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní 

smlouvy ze dne 15.1.2007 na pronájem nebytových prostor s panem MUDr. Janem 

Maštálkou, bytem Ledeč nad Sázavou dohodou ke dni 31.12.2014. 

2a.2014/288RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou nájemní 

smlouvu na nebytové prostory v budově polikliniky se společností GP Care, v.o.s., Habrecká 

450, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

2a.2014/289RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

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

nebytových prostor užívaných společností GP Care, v.o.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, 

pro pana MUDr. Jana Maštálka, bytem Ledeč nad Sázavou na dobu 3 měsíců, tj. do 

31.3.2015. 

 

 



2a.2014/290RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 

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

pronajmout nebytový prostor 2 místností v 2 NP (kantýna) o celkové ploše 41,23 m2, v 

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

2a.2014/291RM-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 nebytových prostor v budově polikliniky (prostor lékárny) v Ledči nad 

Sázavou, ul. Habrecká čp. 450 o celkové ploše 250,08 m2 

 

III. Doporučuje : 

2a.2014/8RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města schválit 

uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na 

spolufinancování podílu města na akci „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ 

Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“, s dobou splatnosti úvěru 10 let a bez fixace úrokové 

sazby. 

 

IV.     RM zřizuje : 

2a.2014/2RM-zř) Rada města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Komisi rady města pro 

pronajímání bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou ve složení: 

 

Předsedkyně:  Dana Pospíšilová 

Členové:   Ing. Milena Peroutková 

       Marcela Končelová 

  Richard Holek, DiS. 

 

V.          RM odkládá : 

 

2a.2014/20RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo na 

vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště Stínadla, 

Ledeč nad Sázavou“ za částku 260 000,-Kč + DPH v zákonné výši s firmou 

TRANSCONSULT s. r. o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové.  

 

 

 

  

 



VI. Ruší : 

 

2a.2014/8RM-ru) Rada města Ledeč nad Sázavou  ruší  v souladu  s § 102 odst. 2, písmeno 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 

2.4.2014 č.7.2014/84RM-s), kterým byl schválen dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 

OI/23/04/N ze dne 15.12.2004 na nebytové prostory v budově polikliniky čp. 450 ul. 

Habrecká v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

    starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 24. 11. 2014       

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 


