
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 13. dubna 2015 

8/2015/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

08.2015/24RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

08.2015/25RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

08.2015/26RM-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, termín shromáždění 

„K příležitosti oslav 1. Máje“ dne 1.5.2015 v době od 9:30-11:00 hodin,  ZO KSČM Ledeč 

nad Sázavou. 

 

08.2015/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí aktualizaci žádostí o 

pronájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou ul. 5. května v Ledči nad 

Sázavou ke dni 31. 3. 2015. 

 

 

 

II.    RM schvaluje: 

 

08.2015/104RM-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 20.4.2015. 

 

08.2015/105RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace ze státního rozpočtu 

ČR na podporu realizace projektu „Upgrade automatizovaného knihovního systému Městské 

knihovny v Ledči nad Sázavou“ ve výši 25 000,- Kč, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 

73/MK-S 2290/2015 OULK. 

 

08.2015/106RM-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 o poskytnutí 

dotace ZZ01137.0012 z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce „Podpora standardizace, 

zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti 

cestovního ruchu v Kraji Vysočina“ ve výši 38 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

08.2015/107RM-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 o poskytnutí 

dotace FV01207.0017 z Fondu Vysočiny na realizaci akce „ Podprogram A) Pořízení 

kompostérů“ ve výši 48 828,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 



08.2015/108RM-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 o poskytnutí 

dotace FV01207.0019 z Fondu Vysočiny na realizaci akce „ Podprogram B) Pořízení 

interiérových nádob na bioodpad/kompostovatelných sáčků“ ve výši 49 920,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

8.2015/109RM-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, bezplatné použití techniky SDH 

Ledeč nad Sázavou k zabezpečení akce Přebor Východních Čech – Přebor SMS motokrosu, 

která se bude konat dne 10. 5. 2015, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách 

motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

8.2015/110RM-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 členů 

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

akce Přebor Východních Čech – Přebor SMS motokrosu, která se bude konat dne 10. 5. 2014, 

pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města Ledeč nad 

Sázavou. 

 

08.2015/111RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zapůjčení 12 ks židlí ze 

zasedací místnosti, Husovo náměstí č. 16, Ledeč nad Sázavou. 

 

08.2015/112RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, plán oprav komunikací a 

chodníků. 

 

08.2015/113RM-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, pronájem ploch 

pro umístění 4 ks reklamních nosičů na stěnách v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. 

Habrecká čp. 450 s termínem od 1.4.2015  za cenu 2000,- Kč/ks + DPH na dobu 12 měsíců a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

08.2015/114RM-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 M.H., bytem - Ledeč nad Sázavou a to společností ATOS s.r.o., Ledeč nad 

Sázavou s tím, že celkové náklady ve výši 19.970,- Kč včetně DPH budou hrazeny 

z bytového fondu.  

 

08.2015/115RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodávku materiálu na 

oplocení mezi zahradou u domu 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 a to v maximální hodnotě 24. 500,- včetně DPH. 

 

08.2015/116RM-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. 1105, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 

L.H., bytem  Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

 



08.2015/117RM-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 úhradě 

závazku Městu za náhradu nákladů soudního řízení ve výši 290.144,- Kč na základě 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a zmocňuje starostu města k podpisu dohody 

s firmou EVOS-HYDRO, s.r.o., IČO: 47470984 se sídlem Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 

1003.  

 

8.2015/118RM-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 zatemnění sokolovny pro akci pořádanou Střediskem volného času, p. o., 

Mizerov 82 Ledeč nad Sázaovu – Ledečský taneční pohár 13. ročník, konaný dne 18. 4. 2015. 

Zatemnění bude provedeno 4 členy SDH Ledeč nad Sázavou dne 17. 4. 2015 a sejmutí 

zatemnění dne 19. 4. 2015.  

 

08.2015/119RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo č. 1475 ze dne 30. 12. 2014 na vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace 

panelového sídliště Stínadla, Ledeč nad Sázavou“, se společností TRANSCONSULT s. r. o., 

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  

 

08.2015/120RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje ukončení smlouvy mezi městy 

Zruč n. S a Ledeč n. S. o výpůjčce sbírkových předmětů. Předměty (viz příloha) budou 

vráceny do sbírek ledečského muzea.  

 

08.2015/121RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina 

„Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015“ ve výši 530 000,- 

Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina dne 27.1.2015 usnesením č. 0044/01/2015/ZK a zmocňuje 

starostu města k podpisu této smlouvy. 

  

08.2015/122RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje oslovení starosty Havlíčkova 

Brodu – předsedy dozorčí rady ÚVŽ, a.s. se žádostí o přijetí do smluvní vazby minoritních 

akcionářů ÚVŽ, a.s. 

 

 

IV.  RM ukládá: 

 

08.2015/21RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy, oddělení 

majetku a investic zdokladovat a vyčíslit vícenáklady a méně náklady na akci Stavební úpravy 

(zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč n. S. ke dni 26. 3. 2015, tj. ke 3. 

kontrolnímu dni. Termín do příští RM 4. 5. 2015. 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                     Ing. Zdeněk Tůma 

         místostarostka                                          starosta  

Sázavou dne 13. 4. 2015 

Zapsala: Lenka Žáčková 


