
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 2. února 2015 

2/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

02.2015/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

02.2015/5RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 30.11.2014/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

02.2015/15RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje předložený text dopisu ve věci 

„Cyklostezka Ledeč“. Rada města pověřuje starostu města podpisem dopisu a jeho odesláním 

na SFDI.  

 

02.2015/16RM-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 a pracovního 

zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 11. 2. 2015. 

 

02.2015/17RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 14. 1. 2015 

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, vyhlášky č. 7/2008 schvaluje udělení 

výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto organizací v roce 

2015 v Sokolovně Ledeč n. S., Tyršovo nábř. 433. Rada Města podmiňuje udělení této 

výjimky zajištěním těchto podmínek: 

- v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid  

- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50  

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 

- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to 

bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 

- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou součástí TJ 

Sokol  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 

 

 

 

 



02.2015/18RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti firmy Gapis 

s.r.o., Hotel Sázava Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 

udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto 

organizací v hotelu Sázava Ledeč n. S. v roce 2015, a to s frekvencí každý pátek a sobotu. 

Akce budou ukončeny nejpozději v 04:00 hod. Rada Města podmiňuje udělení této výjimky 

zajištěním těchto podmínek: 

-      v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid 

-      pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 

-      pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to bezúplatně 

-      pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 

-      žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou součástí 

hotelu Sázava v Ledči n. S. a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 

02.2015/19RM-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 Kupní smlouvy se 

společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o., na nákup tiskárny Bizhub C360 

za cenu 1,21 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

02.2015/20RM-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 Kupní smlouvy se 

společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o., na nákup tiskárny Bizhub 223 za 

cenu 1,21 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

02.2015/21RM-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 servisní a materiálové 

smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. pro tiskárnu Bizhub 

C360 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

02.2015/22RM-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 servisní a materiálové 

smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. pro tiskárnu Bizhub 

223 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

02.2015/23RM-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, ukončení nájemní 

smlouvy č. S74/2011 (OdMI/40/11-N) ze dne 19.4.2011 dohodou s firmou ENVICOMP 

s.r.o., IČO: 49815296 se sídlem Hrnčíře 969, 584 01 Ledeč nad Sázavou a to dnem 1. 2. 2015.  

 

02.2015/24RM-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, ukončení nájmu 

nebytových prostor se společností K-medik s.r.o., Zbožice 11, 580 01 Havlíčkův Brod  -  2 

místností v 2.NP o ploše 28,86 m2, provozovaných jako ordinace praktického lékaře v budově 

polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 dohodou s termínem ukončení k 28.2.2015. 

 

02.2015/25RM-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 pronájmu nebytových prostor -  2 místností v 2.NP o ploše 28,86 m2, provozovaných 

jako ordinace praktického lékaře v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450. 



02.2015/26RM-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, ukončení nájemní 

smlouvy se společností EOLION, a.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou na pronájem 

nebytových prostor polikliniky výpovědí a pověřuje starostu města k podpisu. 

 

02.2015/27RM-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, ukončení nájemní 

smlouvy se společností Ambulance gastroenterologická, interní a chirurgická, s.r.o., Habrecká 

450, Ledeč nad Sázavou na pronájem nebytových prostor polikliniky výpovědí a pověřuje 

starostu města k podpisu. 

 

02.2015/28RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohu č. 1 k Dodatku č. 10 ke 

smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společností, a.s., Ledeč nad Sázavou, kterou se 

s ohledem na bilanci navyšuje nájemné za městské lesy v roce 2014 o částku 363.088,- Kč a 

pověřuje starostu města k podpisu. 

 

02.2015/29RM-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. 11 ke smlouvě o nájmu 

městských lesů s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se určuje nájemné za 

městské lesy pro rok 2015 ve výši 1.200.000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu. 

 

 

III. RM neschvaluje 

 

02.2015/1RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

02.2015/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vybudování nových 

přístupových chodníků přes dětské asfaltové hřiště k domu čp. 1042-44 v Ledči nad Sázavou.  

 

 

IV. RM ukládá 

 

02.2015/7RM-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 podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina č. 

11/14, na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných 

Informačním centrem v Ledči nad Sázavou. 

 

02.2015/8RM-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 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program Sportoviště 

2015, Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť, na podporu projektu „Obnova 

trávníku na letním stadionu v Ledči nad Sázavou“. 

 



02.2015/9RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá jednateli TS Ledeč nad Sázavou 

projednat s vedením klubu FK Ledeč nad Sázavou harmonogram prací potřebných k řádnému 

provozování letního stadionu na rok 2015, včetně předpokládaných nákladů.  

 

02.2015/10RM-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 prověřit platnost 

nájemní smlouvy LÉKÁRNY MÉDIA s ohledem na změnu vlastníka společnosti a to včetně 

souvislosti s umístěním reklamních nosičů v budově polikliniky. 

 

02.2015/11RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení majetku a investic 

v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

projednat se zástupcem Společenství vlastníků pro dům Stínadla 1042-1044 návrh na úpravu 

nájezdu na parkoviště.  

 

02.2015/12RM-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 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

Bioodpady 2015 na podporu předcházení vzniku odpadů a na podporu tvorby uceleného 

systému nakládání s bioodpadem, projekt „Pořízení kompostérů/kompostovacích sil a 

interiérových nádob/kompostovatelných sáčků“. 

 

02.2015/13RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení životního prostředí zpracovat 

koncepci systému nakládání s bioodpadem a způsob přidělování kompostérů a 

kompostovatelných sáčků. 

 

 

V. RM odkládá 

 

02.2015/2RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá 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 - pronájmu ploch pro umístění 4 reklamních nosičů na stěnách v budově 

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

 

02.2015/3RM-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 spolufinancování 

opravy oplocení mezi zahradou u domu čp. 1304 vlastníka paní J. K. (parcely č. 1685/2 a 

1685/4) a pozemky Města Ledeč nad Sázavou (parcela č. 1685/1, 1684/2 a 1684/4) v kat. 

území Ledeč nad Sázavou. 

 

02.2015/4RM-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 provedení opravy 

chodníku před domem čp. 1304 v ulici Barborka v Ledči nad Sázavou z rozpočtu v rámci 

oprav a údržby. 

 

 

 

 

 

 



VI.   RM doporučuje 

 

02.2015/1RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města Ledeč 

nad Sázavou schválit vrácení dotace na akci „Cyklostezka Ledeč“, poskytnuté z programu na 

výstavbu a údržbu cyklistických stezek, a to formou dohody o vrácení příspěvku. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

     starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 2. 2. 2015       

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 


