
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 12. ledna 2015 

1/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

01.2015/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

  

01.2015/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

 

 

II. RM schvaluje 

 

01.2015/1RM-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 řádného zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 19. 1. 2015. 

 

01.2015/2RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování 

informací a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

01.2015/3RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tři dodatky č.1/2015 k jednotlivým 

kupním smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45001/2002 z kotelny čp. 450, č. 45005/2004 

z kotelny čp. 450 a č. 93001/2002 z kotelny čp. 93 s firmou ATOS, spol. s.r.o. Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem těchto dodatků. 

 

01.2015/4RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s §102 odst. 2 zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. S 76//2004 včetně 

dodatku č.1 S58/2005 (sezónní údržba zeleně) dohodou uzavřenou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Společenstvím vlastníků bytů ul. Ke Stínadlům čp. 555-557, Ledeč nad Sázavou, 

ke dni 31.1.2015. 

 

01.2015/5RM-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, úpravu sprchového koutu 

v bytě paní V. M., bytem - ul. 5. května, a to společností ATOS s.r.o., Ledeč nad Sázavou 

s tím, že náklady ve výši 8.982,91 Kč + 15 % DPH budou hrazeny z bytového fondu.  

 

01.2015/6RM-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, Smlouvu o bezplatné 

výpůjčce čtyř PC s Ministerstvem práce a sociálních věcí a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

 

 



01.2015/7RM-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, dodatek smlouvy č.9 k 

nájemní smlouvě č. OIaM/39/06-N, na základě žádosti Ing. Františka Fialy, Fűgnerova čp. 

1140, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o provozování prodejních trhů v roce 2015 s tím, že bude 

v dodatku vypuštěn termín 9. 12. 2015 a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku smlouvy 

č.9. 

 

01.2015/8RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a  § 102 

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

záměru - pronajmout část letního stadionu v Ledči nad Sázavou a to zpevněné plochy, sociální 

zařízení, část stodoly a příjezdovou komunikaci - parc.č. poz. 270/1 - ostatní komunikace, část 

270/2 - ostatní komunikace,169/5 - ostatní plocha, 169/7- ostatní plocha, část 169/9 - zahrada, 

169/11 - zahrada, 169/12 - ostatní plocha, 169/13 - ostatní plocha, 169/14 - ostatní plocha, 

169/15 - ostatní plocha, 169/16 - ostatní plocha, 169/17 - ostatní plocha, 169/18 - ostatní 

plocha, 169/19 - zastavěná plocha a nádvoří, 169/20 - ostatní plocha, 2826 - jiná plocha, 2834 

- jiná plocha, část parc. č. st. 1373/1 zastavěná plocha a část st. 1361- zastavěná plocha. 

 

01.2015/9RM-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 nebytových 

prostor 1 místnosti v 2. NP o ploše 24,98 m
2
 v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. 

Habrecká čp. 450, J. K., Ledeč nad Sázavou, a pověřuje starostu města k podpisu nájemní 

smlouvy. 

 

01.2015/10RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s v souladu s § 39 a  § 

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

pronájem  pozemků parc.č. poz. 301/1 a 301/3 – trvalý travní porost v k.ú. Obrvaň dle 

přiloženého návrhu „oznámení“. 

 

01.2015/11RM-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, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 

H.N., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.054,- 

měsíčně. 

 

01.2015/12RM-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. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu J. T., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 

2015 do 31. 7. 2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.070,- 

měsíčně. 

 

01.2015/13RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů ukončení nájmu bytu č. 21 v ul. v Ledči nad Sázavou paní M. T. dohodou 

ke dni 31. 1. 2015. 

 

 



01.2015/14RM-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 bytu zvláštního 

určení č. 21, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. 

Ď., bytem Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1067,- 

měsíčně. 

 

 

III. RM ukládá 

 

01.2015/1RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odbor samosprávy svolat jednání se 

zástupci „Společenství vlastníků bytů“ a města za účelem dohody na spolufinancování 

chodníků k domům čp. 663-5 a 655-7 v ulici M. Majerové v Ledči nad Sázavou. 

 

01.2015/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zajistit finanční 

prostředky na spoluúčast opravy chodníků k domům čp. 663-5 a 655-7 v ulici M. Majerové 

v Ledči nad Sázavou. 

 

01.2015/3RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina 

pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 10/13, na realizaci 

projektu výměny oken (dodávka a montáž špaletových oken) v budově č. p. 145 v Mlýnské 

ulici v Ledči nad Sázavou.  

 

01.2015/4RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci v rámci Státní podpory sportu pro rok 2015, program 133510 – 

podpora materiálně technické základny sportu, subtitul 133512 (pro NNO-spolky a města, 

obce), na podporu investiční akce „Tribuna na letní stadion v Ledči nad Sázavou“.  

 

01.2015/5RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zahájit kroky 

k zajištění realizace investiční akce „Tribuna na letní stadion v Ledči nad Sázavou“ (zajištění 

vypracování PD, získání stavebního povolení atd.) 

 

01.2015/6RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru výstavby a životního prostředí 

učinit poptávkové řízení na údržbu zeleně (údržba stromů a keřových porostů). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



IV. RM odkládá 

 

01.2015/1RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v  souladu s ust. § 102 odst. 2 

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

uzavření smlouvy „Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce“ pro 

záměr stavby „III/1830a Ledeč nad Sázavou – okružní křižovatka“ s Krajem Vysočina, se 

sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.  

 

 

IIV.   RM zmocňuje 

 

01.2015/1RM-zm) Rada města zmocňuje AK – Mgr. Ing. Pavel Bezouška, advokát,  nám. 

Jana Žižky z Trocnova 2/2, Čáslav-Staré Město, 28601, k zastupování města Ledeč nad 

Sázavou v případných sporech s panem J. M., J. M. ml. a L. J., všichni bytem Ledeč nad 

Sázavou, 58401.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 13. 1. 2015       

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 


