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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 4. května 2015 

10/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

10.2015/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

10.2015/29RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

10.2015/30RM-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, neakceptování žádosti o 

podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na podporu projektu 

„Sanace skalního výchozu na p. p. č. 1892/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“. 

10.2015/31RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 28.02.2015) a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

 

II.    RM schvaluje: 

 

10.2015/126RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3, zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zpracovatele projektové dokumentace 

pro územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na 

rekonstrukci čistírny odpadních vod – Háj – společnost AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 

00  Praha 5, IČO : 44794843, s nabídkovou cenou 267 660,- Kč bez DPH v zákonné výši. 

V žádosti o dotaci bude uveden podíl města z celkových nákladů projektu ve výši 40%. 

 

10.2015/127RM-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, nové znění Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou v souladu s účinností 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

10.2015/128RM-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, nové znění Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou poskytovanou jako 

podporu malého rozsahu de_minimis v souladu s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

10.2015/129RM-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, zveřejnění záměru 

pronájmu nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, ulice Habrecká čp. 

450, v II. NP – soubor místností (prostor ordinace Ambulance gastroenterologické, interní a 

chirurgické) o celkové ploše 131,25 m2. 
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10.2015/130RM-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 „Smlouvy o dílo č. 

15-012 – zpracování odpadového auditu města Ledeč nad Sázavou“ s firmou Energetická 

agentura Vysočiny, zájmové sdružení právnických osob, Nerudova 1498/8, 586 01  Jihlava za 

cenu 11.500,- Kč bez DPH, 13.915,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy.  

 

10.2015/131RM-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 „Smlouvy o dílo – o 

odběru a zpracování bioodpadu“ s firmou Ing. Pavel Francl, Pavlov 67 

za cenu : 

Ceny za převzetí a uložení 1 tuny BRO : 

Kód  

odpadu 

Popis odpadu Kč/tuna 

Bez DPH 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 

20 01 37 

150,- 

20 02 01 Biologicky rozložitelný 

odpad (odpad ze zeleně 

z území obcí a od občanů 

obcí – tráva, listí větve) 

150,- 

20 03 02 Odpad z tržišť (květiny, 

ovoce, zelenina) 

150,- 

A pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

10.2015/132RM-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 – Středisko volného času Ledeč nad Sázavou „DEN 

DĚTÍ 2015“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

10.2015/133RM-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 – ŠK Ledeč nad Sázavou o.s. „Šipkový sport“ ve 

výši 5.000,- Kč. 

 

10.2015/134RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pořádání akce Střediskem 

volného času, příspěvková organizace Ledeč nad Sázavou, Mizerov čp. 82, „Den dětí 2015“ 

na parkovišti u zimního stadionu a v prostorách zimního stadionu v Ledči nad Sázavou dne 7. 

6. 2015 v době od 13:00 do 18:30 hod. 

 

10.2015/135RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vybudování přechodu pro chodce v ulici 

Hrnčíře v Ledči nad Sázavou. 

 

10.2015/136RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizace dopravy v ul. Marie 

Majerové v Ledči nad Sázavou z části na jednosměrnou ulici. 

 

10.2015/137RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizace dopravy v ul. 

Mlýnská v Ledči nad Sázavou, vybudování zóny zákazu stání v ulici Mlýnská a části změnu 

na jednosměrnou ulici. 
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10.2015/138RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Dodatek č. 5 ke 

Smlouvě o závodním stravování uzavřený mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společností 

Kovofiniš KF, s.r.o. Ledeč nad Sázavou a zmocňuje starostu města jeho podpisem. 

 

10.2015/139RM-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, uzavření 

Smlouvy o pronájmu stáčecího přístroje a prodeji vody na akční bezplatný pronájem 5 ks 

stáčecích přístrojů, které budou umístěny v budově městského úřadu (z toho 2 ks v městské 

knihovně), s firmou Crystalis s.r.o. se sídlem Antala Staška 1075/41a, Praha 4, na dobu 24 

měsíců. 

 

10.2015/140RM-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, uzavření 

Smlouvy o pronájmu stáčecího přístroje a prodeji vody s jednorázovou dotovanou platbou na 

pronájem 2 ks stáčecích přístrojů typu Crystalis Empire (jeden bude umístěn v budově čp. 60 

– Informační centrum a druhý v budově čp. 473 – Dům s pečovatelskou službou) s firmou 

Crystalis s.r.o. se sídlem Antala Staška 1075/41a, Praha 4, na dobu 24 měsíců. 

 

10.2015/141RM-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 R., M., J., J. a J. 

Č. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 

21.4.2015 do 30.4.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 3.437,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 

 

10.2015/142RM-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 prodloužení 

nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 12, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou panu K. P.,  Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.080,- 

měsíčně. 

 

10.2015/143RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, schvaluje žádost L. S. (nájemce bytu č. 6 v Ledči nad Sázavou) o 

poskytnutí podnájmu I. K., bytem Ledeč nad Sázavou na dobu určitou od dne 1.6.2015 do 

31.5.2016. 

 

10.2015/144RM-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 13. do 17. 7. 2015. 

 

10.2015/145RM-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 v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů,  pronájem části pozemku parc.č. poz. 169/2 – ostatní plocha cca 

2 600 m
2
, část pozemku parc. č. st. 1373/1 – zastavěná plocha a nádvoří se stavbou (WC a 

sprchy) cca 40 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v areálu letního stadionu na břehu řeky Sázavy. 
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10.2015/146RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájem části pozemku parc.č. 

poz. 2136/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o ploše 10,5 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za 

účelem umístění novinového stánku, panu H. T., bytem Ledeč nad Sázavou, za celkovou 

částku 210,- Kč/rok a zmocňuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy. 

 

10.2015/147RM-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 

výpůjčky pozemků, v době od 8. 7. 2015 – 15. 7. 2015, parc. č. poz. 507/1 – trvalý travní 

porost o výměře 2 492 m
2
 a parc. č. poz. 507/2 – trvalý travní porost o výměře 4 380 m

2
 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou ul. Z.M. Kuděje.  

 

10.2015/148RM-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 částí pozemků parc.č. poz. 2070/24 – ostatní plocha, manipulační plocha a 

parc.č. poz. 2070/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ledeč nad Sázavou cca 200 

m
2
 – okolo domu čp. 940, ul. Marie Majerové, od 25. 5. 2015 do 30. 9. 2015. 

 

10.2015/149RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů změnu termínu konání 

Zastupitelstva města Ledče nad Sázavou z 25. května 2015 na 27. května 2015. 

 

10.2015/150RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání nezávislého posudku 

na posouzení návrhu řešení pozemků pod fotovoltaickou elektrárnou.  

 

10.2015/151RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, termín schůze RM dne 6. 5. 

2015. 

 

 

III.    RM neschvaluje: 

 

10.2015/14RM-n) 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 – Tremping Posázaví o.s. „Festival Country na 

kolejích“. 

 

10.2015/15RM-n) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí materiálu panu T. 

S. a to 11 m obrubníků na vybudování chodníku v ulici Petra Bezruče v Ledči nad Sázavou. 

 

10.2015/16RM-n) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

pronájmu stáčecího přístroje a prodeji vody na pronájem 1 ks stáčecího přístroje typu 

Carbocooler, který měl být umístěn v budově městského úřadu v 2. patře na sekretariátu 

starosty. 
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IV.    RM ukládá: 

 

10.2015/22RM-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 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 

ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015 č. 01/15 ze dne 24. 3. 

2015 na podporu projektu „Technická ochrana budovy ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou.“ 

 

10.2015/23RM-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 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 

ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015 č. 01/15 ze dne 24. 3. 

2015 na podporu projektu „Technická ochrana budovy ZUŠ v Ledči nad Sázavou“. 

 

10.2015/24RM-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 

zajistit dopracování projektové dokumentace akce „Sanace skalního výchozu na p. p. č. 

1892/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ do požadovaného stupně přípravy k podání žádosti o dotaci 

na realizace této akce (dle kontrolního listu autorizace přijatelnosti SFŽP ČR ze dne 21. 4. 

2015, č.j. 01049/ZV/15). 

 

10.2015/25RM-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, v případě 

vyhlášení příslušné Výzvy k předkládání projektů, zpracování a podání žádosti o dotaci na 

podporu projektu „Sanace skalního výchozu na p. p. č. 1892/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“. 

 

10.2015/26RM-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 vejít v jednání 

s panem T. S. o realizaci výstavby chodníku v ulici Petra Bezruče. 

 

10.2015/27RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru vnitřní správy, připravit 

dodatek k rámcové smlouvě řešící službu T-mobile Autopark. Termín do RM 18. 5. 2015. 

 

10.2015/28RM-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, oddělení investic a 

majetku odstranit závady uvedené v podkladovém materiálu tak, aby sociální zařízení bylo 

funkční a umožňovalo tak používání uživatelům fotbalového stadionu včetně provozování 

tábořiště. Před realizací doložit finanční kalkulaci. 

 

10.2015/29RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostovi Ing. Janu Drápelovi 

projednat s panem Zdenkem Krchem rozsah a technickou specifikaci nabídky rekonstrukce 

vzduchotechniky na akci „Stavební úpravy - ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“. Termín 

do RM 18. 5. 2015.  
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V.    RM ruší: 

 

10.2015/3RM-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 25.2013/8RM-u) ze dne 

14.11.2013 o sepsání smlouvy se společností KOWA spol. s r.o., která by řešila průchod přes 

pozemek parc. č. 2624/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a 20.2014/262RM-s) návrh smlouvy o 

budoucí smlouvě. 

 

 

VI.    RM pověřuje: 

 

10.2015/1RM-p) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje místostarostu Ing. Jana Drápelu 

jednáním o nápravě herních prvků loď, vahadlové houpačky a konstrukce závěsné houpačky 

v MŠ Stínadla Ledeč nad Sázavou na základě revizní zprávy č. 137/4 ze dne 16. 4. 2015. O 

této skutečnosti bude informována ředitelka MŠ. 

 

 

VII. RM odkládá: 

 

10.2015/6RM-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 obnovy dětských 

hřišť odstranění herního prvku loď, vahadlové houpačky a konstrukce závěsné houpačky na 

základě revizní zprávy. 

10.2015/7RM-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 

elektroinstalace a vzduchotechniky v kuchyni školní jídelny ZŠ Nádražní – v rámci akce 

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

jednání RM dne 6. 5. 2015. 

10.2015/8RM-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 změn 

oproti projektové dokumentaci – vícepráce/měněpráce, předložených ke dni 4.5.2015, které 

by měly být předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2015 v rámci akce „Stavební 

úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ na příští jednání 

RM dne 6. 5. 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                     Ing. Zdeněk Tůma 

         místostarostka                                          starosta  

 

V Ledči nad Sázavou dne  4. 5. 2015 

Zapsala: Lenka Žáčková 


