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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 8. června 2015 

13/2015/RM 

 

I. RM bere na vědomí: 

13.2015/36RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

13.2015/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

13.2015/38RM-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, informace o 

vícepracích/méněpracích v rámci akce „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ 

Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ ke dni 8. 6. 2015. 

13.2015/39RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí provozování letní 

zahrádky před provozovnou Sportbarem Starwin, Husovo náměstí čp. 72 v Ledči nad 

Sázavou, společností Europeak s.r.o se sídlem, Praha 10 ul. Pod Altánem čp. 9/105. Poplatek 

bude stanoven dle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

13.2015/40RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou dle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí oznámení ředitelky 

Základní školy v Ledči nad Sázavou, která v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, ve dnech 24. 6., 25. 6., 26. 6., 29. 6., 30. 6. 2015 vyhlašuje volné dny pro 

žáky školy. 

 

II. RM schvaluje 

13.2015/162RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí darovací smlouvy - 

finančního daru na Městské slavnosti pořádané dne 13. 6. 2015 Městem Ledeč nad Sázavou a 

to od společnosti AQUACOMP HARD s. r. o., Mlýnská 137, Ledeč nad Sázavou, IČ 

48154270 ve výši Kč 20.000,-, od společnosti GALATEK a. s., Na Pláckách 647, Ledeč nad 

Sázavou, IČ 25286706 ve výši Kč 15.000,- a od společnosti SCHÄFER – SUDEX s. r. o., 

Podolí 5, Ledeč nad Sázavou, IČ 60912278 ve výši Kč 25.000,- a pověřuje jejich podpisem 

starostu města. 

13.2015/163RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru pro 

Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 105.600,- Kč, na základě darovací smlouvy od 

Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

13.2015/164RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru pro 
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Středisko volného času Ledeč nad Sázavou ve výši 111.805,- Kč, na základě darovací 

smlouvy od Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

13.2015/165RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 Obecně 

závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 schvaluje udělení výjimky 

z ustanovení vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pro Městské slavnosti 

konané dne 13. 6. 2015. 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 

prostor pořádané akce  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

13.2015/166RM-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 požární ochrany při pořádání Městských slavností dne 13. 6. 2015 v časovém 

rozsahu od 14 hod. do 24 hod. v počtu 2 – 3 členů SDH. Pořadatelem Městských slavností je 

Město Ledeč nad Sázavou.  

13.2015/167RM-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 

sdruženém pojištění vozidla s Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, Praha a 

zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 

13.2015/168RM-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 licenční smlouvy o 

veřejném provozování reprodukcí hudebních děl za cenu 6.194,- Kč včetně DPH s firmou  

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Praha 6, Čs. 

Armády čp. 786/20, zákaznické centrum Havlíčkův Brod, Čechova čp. 3812 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

13.2015/169RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby smlouvy o výpůjčce 

kompostéru a interiérové nádoby na bioodpad byly uzavírány v návaznosti na datum a čas 

doručení žádosti o poskytnutí předmětu plnění. Smlouva může být uzavřena pouze s tím, kdo 

splní níže uvedená pravidla: 

A) Pravidla pro přidělení kompostéru: 

1. Podmínkou přidělení je trvalý pobyt žadatele na území města Ledeč nad Sázavou a 

jeho místních částí nebo vlastnictví nemovitosti, za níž je odváděn poplatek za 

komunální odpad. 

2. Kompostér lze přidělit pouze k rodinným domům a do zahrádkářských kolonií. 

3. Je možno přidělit pouze jeden ks kompostéru na číslo popisné či evidenční. 
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4. Žadatel nesmí být osoba, která má ke dni 31.5.2015 dluh vůči obci za neuhrazený 

poplatek za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu. 

5. Kompostér bude přidělen prvním 155 žadatelům, kteří splnili výše uvedené podmínky 

 

B) Pravidla pro přidělení bionádoby: 

1. Podmínkou přidělení je trvalý pobyt žadatele na území města Ledeč nad Sázavou a 

jeho místních částí nebo vlastnictví nemovitosti, za níž je odváděn poplatek za 

komunální odpad. 

2. Je možno přidělit pouze jeden ks bionádoby na jedno číslo popisné, v případě více 

bytů popř. domácností v rámci jednoho čísla popisného (týká se především bytových 

domů) je možné přidělit 1ks nádoby na každý byt či samostatnou domácnost. 

3. Žadatel nesmí být osoba, která má ke dni 31.5.2015 dluh vůči obci za neuhrazený 

poplatek za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu. 

4. Bionádoba bude přidělena prvním 320 žadatelům, kteří splnili výše uvedené 

podmínky. 

 

13.2015/170RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, text smlouvy „Smlouva o 

výpůjčce kompostéru“. 

13.2015/171RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, text smlouvy „Smlouva o 

výpůjčce interiérové nádoby na bioodpad“. 

13.2015/172RM-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. 2 ke 

Smlouvě o poskytování úklidových služeb ze dne 10. 9. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

29. 5. 2014, jehož předmětem je úprava paušální měsíční výše smluvní ceny za poskytování 

úklidové služby na zimním stadionu na částku 11.620,- Kč a inflační doložka a pověřuje 

starostu města jeho podpisem. 

13.2015/173RM-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 stavebních úprav 

v budově čp. 790  ul. Barborka v Ledči nad Sázavou a to firmou Atos spol. s r.o. Ledeč nad 

Sázavou a ukládá OS zahájit jednání a přípravu k provedení přesunu SVČ do části 

nebytových prostor v budově Barborka čp. 790 v Ledči nad Sázavou a to za předpokladu, že 

ZM schválí přesun SVČ do budovy v  Barborce.  

13.2015/174RM-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 pronajmout I.NP a II.NP nebytových prostor (formou výpůjčky) v budově 

v Ledči nad Sázavou ul. Barborka čp. 790. 

13.2015/175RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výstavbu zádržné nádrže na 

vodu pro zavlažování hřiště Na Pláckách v Ledči nad Sázavou. 

13.2015/176RM-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, předloženou 
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nájemní smlouvu s nájemcem nemocnice Háj – Vysočinské nemocnice s. r. o., IČO: 

25257005, se sídlem Humpolec, 5. května 319, PSČ 396 01 – na dobu určitou od 1.1.2016 do 

31.12.2025 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

13.2015/177RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71004084 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014. 

13.2015/178RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Středisko volného času, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051540 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014. 

13.2015/179RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71008951 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014. 

13.2015/180RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051566 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 

13.2015/181RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu sprchového koutu 

v bytě paní A. M, Ledeč nad Sázavou a to společností ATOS s.r.o., Ledeč nad Sázavou s tím, 

že celkové náklady jsou ve výši 10.330,- Kč včetně DPH a budou hrazeny z bytového fondu.  

13.2015/182RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zhotovení nájezdů přes 

obrubník u domu čp. 1324, ul. Barborka v Ledči nad Sázavou v nezbytné míře. 

13.2015/183RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 102 odst. 

3zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s bezplatným 

umístěním odkládacích schránek  na pozemku parc.č. 354/31 parc.č. 2520/2 a 1631/64 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou (dle map. podkladu)  České poště s.p. Politických vězňů 909/4, Praha 1. 

13.2015/184RM-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 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/79/2014/N ze dne 

25. 11. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 3. 2015, se společností GP Care, v. o. s., 

Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 03093778 a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku.  

13.2015/185RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102, odst. 2, písm. 

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

Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově polikliniky č. p. 450 ze dne 9. 1. 2007, 

s účinností tohoto dodatku ke dni 1. 7. 2015, s J. L., 584 01 Ledeč nad Sázavou s tím, že 

dodatek bude uzavřen na dobu určitou ( 2 roky) a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

13.2015/186RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst. 1) a § 102 

odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění 
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záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, 

ulice Habrecká č. p. 450, v II. NP –  ordinace o celkové ploše 26,80 m² (prostor ordinace 

praktického lékaře pro děti a dorost). 

13.2015/187RM-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 o pronájmu 2 místností o ploše 28,60 m
2
 v 2 NP. v budově polikliniky 

v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450. 

13.2015/188RM-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, 

zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky, ulice 

Habrecká č. p. 450, Ledeč nad Sázavou, v III. NP – místnost o ploše 13,70 m², místnost o 

ploše 14,30 m², místnost o ploše 14,30 m², místnost o ploše 16,90 m² a  místnost o ploše 12,70 

m².  

13.2015/189RM-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, 

zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky, ulice 

Habrecká č. p. 450, Ledeč nad Sázavou, v I. PP – prostor laboratoře o celkové ploše 189,89 

m².  

13.2015/190RM-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, uzavření Smlouvy o 

nájmu prostor sloužících k podnikání v II. NP budovy polikliniky, v Ledči nad Sázavu, ulice 

Habrecká č. p. 450 (soubor místností o celkové ploše 131,25 m²) se společností Ambulance 

gastroenterologická, interní a chirurgická, s. r. o., Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 242 53 511 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

13.2015/191RM-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 části pozemku 

parc. č. poz. 2070/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m², v ulici Pod 

Stínadly, Ledeč nad Sázavou, za částku 90,- Kč/rok, panu A. B. bytem Ledeč nad Sázavou, a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

13.2015/192RM-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, výpůjčku pozemků,   

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 v době od 8.7.2015 do 

15.7.2015 Skupině historického šermu Thorwaldsosns, se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. 

Čechova čp. 81a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.  

13.2015/193RM-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, nájem 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 od 25.5.2015 do 30.9.2015 Společenství pro dům Marie Majerové 940, Ledeč nad 

Sázavou za částku 1.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

13.2015/194RM-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 

zasedací místnosti, včetně příslušenství v 2p., budovy čp. 7, Husovo náměstí,  Ledeč nad 
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Sázavou ( Městský úřad), v termínu od 13.-17.7. 2015, firmě Hope Group s.r.o., ul. Palackého 

čp. 10, Brno, za částku 700,- Kč /den. 

13.2015/195RM-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. 26, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. 

V., Vlastějovice, a  to  na dobu  určitou od 15. 6. 2015  do  14. 6. 2016 s tím,  že se  do 

pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 068,- 

měsíčně. 

13.2015/196RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů panu K. F. 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 do 

30.06.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

1.096,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

13.2015/197RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů panu M. S. 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 do 

30.09.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

734,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

13.2015/198RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů panu P. B. 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 do 

31.12.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

741,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

13.2015/199RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů manželům A. a J. 

M. prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 do 

30.09.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

2.198,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

13.2015/200RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů manželům E. a P. 

S. prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 do 

31.12.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

2.715,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

13.2015/201RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů panu F. H. 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 do 

31.12.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

2.495,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 
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13.2015/202RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele prací úpravy elektroinstalace v objektu 

školní jídelny ul. Nádražní čp. 780, Ledeč nad Sázavou firmu Agos stavební a.s. Pelhřimov se 

sídlem Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov, IČO: 46679626. 

 

III. RM neschvaluje 

13.2015/17RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102, odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, další úpravu části 

komunikace před domem čp. 1324, ul. Barborka v Ledči nad Sázavou. 

 

IV. RM ukládá 

13.2015/33RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI předložit minimálně další 

dvě nabídky na zhotovení plastových dveří u nebytových prostor v Ledči nad Sázavou, ul. 

Hlaváčova čp. 561 (cukrárna).  Termín do příští RM. 

 

V. RM doporučuje 

13.2015/4RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč 

nad Sázavou schválit dodavatele vzduchotechniky v objektu školní jídelny ul. Nádražní čp. 

780, Ledeč nad Sázavou firmu KOVO VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o., 582 33  Dolní Město 

277, IČ: 47470950. 

 

VI. RM povoluje 

13.2015/1RM-pov)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ust. § 23 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S., a to podle 

jednotlivých pracovišť a tříd takto: 

MŠ Stínadla – 1. třída o 4 děti, 2. třída o 4 děti, 3. třída o 4 děti, 4. třída o 4 děti. 

MŠ 28. října – 1. třída o 4 děti (celkem 28), 2. třída o 4 méně (celkem 24). 

MŠ Družstevní – navýšení o 4 děti (celkem 28), 

za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

13.2015/2RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou dle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje v souladu s ust. § 55 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokračování v základním vzdělávání T. F., na 

Základní škole v Ledči nad Sázavou. 

 

VII. RM svěřuje 
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13.2015/1RM-sv) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svěřuje zcela do pravomoci Odboru 

výstavby a životního prostředí Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, s účinností od 08. 06. 

2015, uzavírání smluv o výpůjčce na zahradní kompostéry a interiérové nádoby na bioodpad a 

pověřuje vedoucího odboru podpisem smluv. 

 

VIII. RM odkládá 

13.2015/10RM-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 výměny 

plastových dveří u nebytových prostor v Ledči nad Sázavou ul. Hlaváčova čp. 561(cukrárna). 

13.2015/11RM-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 nákupu stavební 

buňky pro uskladnění tréninkových pomůcek na hřišti - Na Pláckách v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Jan Drápela 

      starosta města                                                  místostarosta 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9. června 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


