
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. března 2015 

7/2015/RM 

 

 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

07.2015/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

07.2015/21RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

07.2015/22RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o 

srozumitelnosti vysílání městského rozhlasu a splnění usnesení RM č. 21.2013/7RM-u) z dne 

23. 9. 2013. 

 

07.2015/23RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství v areálu letního stadionu v Ledči nad Sázavou (betonová plocha bývalého 

zimního stadionu a asfaltová plocha na pozemcích parc. č. poz. část 169/9, 

169/11,169/14,169/15,169/16, ve dnech 31.3 -2. 4. 2015, Cirkusem Rodolfo – Pinocchio se 

sídlem Praha 9 ul. Dědická čp. 287. Poplatek za užívání veřejného prostranství bude stanoven 

dle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č.3/2011, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 

 

 

II.    RM schvaluje: 

07.2015/88RM-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 

2015, z prostředků vyčleněných RM – Oblastní charita Havlíčkův Brod „MC Ledňáček Ledeč 

nad Sázavou – vybavení, nové hračky, výtvarné pomůcky, pořádání akcí pro širší veřejnost“ 

ve výši 10.000,- Kč. 

 

07.2015/89RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  odstranění závad zjištěných 

při technické inspekci na výtahu v budově Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, firmou 

Výtahy – elektro spol. s r.o., provozovna U Traplů čp. 77, Havlíčkův Brod v hodnotě 

54 232,20 Kč včetně DPH.   

07.2015/90RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  odstranění závad zjištěných 

při revizi dětských hřišť, výměnu ohrazení pískoviště na dětském hřišti „Rámy“ a nahradit je 

smrkovou kulatinou, firmou Sruby Bohemia s.r.o. se sídlem Nádražní čp. 1247, Ledeč nad 

Sázavou dle cenové nabídky 9680,- Kč včetně DPH. 

 

 

 

 



07.2015/91RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odstranění závad zjištěných 

při odborné prohlídce výtahu v budově nemocnice Háj, v Ledči nad Sázavou, firmou Výtahy 

Vaněrka s.r.o., středisko Jihlava, cenová nabídka na opravu výtahu je 15.732,- Kč včetně 

DPH.  

 

07.2015/92RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení oprav přístupových 

chodníků k domům čp. 655-657 a dále 663-665 v ulici Marie Majerové v Ledči nad Sázavou 

z rozpočtu Města v rámci oprav a údržby, za celkovou částku 173.572,40 Kč včetně DPH, kdy 

50% nákladů uhradí Město Ledeč nad Sázavou a 50% nákladů uhradí Společenství vlastníků 

bytů, ul. M. Majerové č. p. 655-657, Ledeč nad Sázavou a Společenství vlastníků jednotek 

domu čp. 663, 664, 665, ul. Marie Majerové, Ledeč nad Sázavou, po ukončení akce formou 

postoupení pohledávky.   

 

07.2015/93RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení oprav přístupových 

chodníků k domům čp. 655-657 a dále 663-665 v ulici Marie Majerové v Ledči nad Sázavou 

firmou Atos spol. s r.o. se sídlem Sázavská čp. 263, Ledeč nad Sázavou. 

 

07.2015/94RM-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,  výpůjčku 1 

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

v termínu od 1. 4. do 2. 4. 2015, v době od 09:00 do 15:30 hod klientům Domova Háj, Háj čp. 

1253, Ledeč nad Sázavou. Za účelem konání tradiční velikonoční výstavy.  

 

07.2015/95RM-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 části pozemku parc. č. poz. 2070/ 7 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 10 m
2
 v k. ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Pod Stínadly). 

 

07.2015/96RM-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 částí pozemků 

parc.č. poz. 2078/14,  2078/15 a 2078/16 v k. ú. Ledeč nad Sázavou cca 97 m
2
 - okolo domu 

čp. 1040-1041 od 1. 6. 2015 do 31. 10. 2015 - Společenství vlastníků bytů č. p. 1040-1041, ul. 

Stínadla, Ledeč nad Sázavou za částku 1.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

nájemní smlouvy.   

 

07.2015/97RM-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 zasedací místnosti, včetně příslušenství v 2p., budovy čp. 7, Husovo 

náměstí, Ledeč nad Sázavou (Městský úřad), v termínu od 11. do 15. 5. 2015. 

 

07.2015/98RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu části 

pozemku parc. č. poz. 2136/6  k. ú. Ledeč nad Sázavou, panu Jiřímu Maštalířovi, bytem 

Ledeč nad Sázavou ul. Stínadla čp. 1044, dohodou s termínem ukončení ke dni  31. 3. 2015.   

 

07.2015/99RM-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  části pozemku parc. č. poz. 2136/6 – ostatní plocha o výměře 10,5 m
2
  

v Ledči nad Sázavou ulice Z. Fibicha (pozemek pod novinovým stánkem).
  

 



07.2015/100RM-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 manželům Janu a Miloslavě 

Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ul. Čechova 77 v Ledči nad 

Sázavou, na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1903,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje 

zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

07.2015/101RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

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

ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

07.2015/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje úpravu Smlouvy o provozování 

muzea v Ledči nad Sázavou a v článku VII. Bodech 3 a 4, navrhovaných protistranou. 

 

07.2015/103RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje zřízení parkovacích ploch 

v rámci akce Regenerace sídliště Stínadla č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7, dle předložených návrhů.  

 

 

      III.    RM neschvaluje: 

07.2015/13RM-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 2015 z prostředků vyčleněných RM – Kočičí útulek na Vysočině _ Chlupáči v nouzi 

„Podpora a pomoc útulku pro kočičky“. 

 

 

IV.  RM ukládá: 

07.2015/18RM-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 

„Informační a komunikační technologie 2015“, Titul C: „Virtualizace“ na podporu projektu 

„Pořízení diskového pole a upgrade stávající serverové infrastruktury pro město Ledeč nad 

Sázavou“. 

07.2015/19RM-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 

„Čistá voda 2015“, Podprogram B: „Odvádění a čištění odpadních vod“ na podporu projektu 

„Zpracování PD - rekonstrukce čistírny odpadních vod - Háj“. 

07.2015/20RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy předložit na 

příští jednání Rady města seznam priorit oprav chodníků a místních komunikací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.   RM ruší: 

 

07.2015/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení číslo 05.2015/60RM-s)  

poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015, z prostředků vyčleněných RM – Coufal František 

„Nákup hokejových cen – Hokejová liga Posázaví“. 

 

  VI.  RM odkládá: 

07.2015/5RM-s) 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 oprav opravu 

komunikace zvané „Stará Habrecká“. 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                     Ing. Zdeněk Tůma 

         místostarostka                           starosta Ledči nad Sázavou 

 

 

 

 

 

 

Sázavou dne 31. 3. 2015 

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 

 

 

 
 


