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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 19. října 2015 

23/2015/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

23.2015/61RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně 

následné péče o vysazenou zeleň v rámci dotace „Regenerace zeleně Města Ledeč nad 

Sázavou“. 

23.2015/62RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství v ul. Pivovarská za provozovnou VaK a.s. v Ledči nad Sázavou, ve dnech 20. až 

21.10.2015, E. K, Praha 8, za účelem divadelního vystoupení šermířské skupiny.  

23.2015/63RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.08.2015/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

II. RM schvaluje 

23.2015/302RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, firmu Radek Herold - HEROLD, Čáslavská 229, 

284 01 Kutná Hora jako dodavatele dětského hřiště v Ledči nad Sázavou v areálu MŠ Stínadla 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

23.2015/303RM-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. 5 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 7. 1. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 

2015, Dodatku č. 3 ze dne 23. 6. 2015 a Dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2015, kdy se v souvislosti 

s provedením nové vzduchotechniky v budově jídelny (samostatná zakázka) cena díla 

investiční akce „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad 

Sázavou“ snižuje o 6 721,55 Kč včetně DPH - se společností AGOS stavební a. s. Pelhřimov, 

se sídlem Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČO: 46679626 a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

23.2015/304RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody o umožnění vstupu 

investora a osob investorem pověřených na pozemky parc. č. 277, parc. č. 278, parc. č. 279, 

parc. č. 280/2 a parc. č. 280/1 vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou, za účelem realizace stavby 

„Zastřešení tribuny stadionu v Ledči nad Sázavou“ dle stavebního povolení č. j. 

MLNS/1539/2015/OVZP-OdVUP-3 ze dne 26. 8. 2015 s vlastníky těchto pozemků - Ing. A. 

H., Praha 6, Z. P., Ledeč nad Sázavou, L. Č., Ledeč nad Sázavou, manželi J. a L. K., Ledeč 

nad Sázavou a manželi Ing. J. a Ing. R. N., Ledeč nad Sázavou dle předložených návrhů a 

pověřuje starostu města podpisem těchto dohod.  

23.2015/305RM-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 

provádění servisních prací na vzduchotechnickém zařízení v budově školní jídelny v ul. 
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Nádražní s firmou KOVO VZDUCHOTECHNIKA spol. s r.o. se sídlem Dolní Město čp. 277, 

582 33 Dolní Město a pověřuje starostu města podpisem servisní smlouvy. 

23.2015/306RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

dokumentace stavby „Úprava křižovatky MK a III/01830 v Ledči nad Sázavou“ (u 

autobusového nádraží) ve stupni DUR a DSP - společnost Grebner projektová a inženýrská 

kancelář s. r. o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 dle předložené nabídky ze dne 22. 9. 2015 

a pověřuje starostu města jednat o ceně za zpracování projektové dokumentace. 

23.2015/307RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

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

zprostředkování přístupu k síti Internet č. 4201002055, uzavřenou se společností Metropolitní 

s.r.o.  

23.2015/308RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr autobusového přístřešku od 

firmy GAVO kovo s.r.o. dle předložené nabídky. 

23.2015/309RM-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 

poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu na akci Ledeč nad Sázavou – přepojení vodovodu 

v ul. Na Pláckách se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČ 48173002 se 

sídlem v Havlíkově Brodě, Žižkova 832, zastoupenou Ing. Janem Kadlecem, ředitelem 

společnosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

23.2015/310RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele repasovaného robotu za 

částku 96 679,-Kč včetně DPH pro školní kuchyň v ul. Nádražní, Ledeč nad Sázavou - firmu 

TeS spol. s r.o. Chotěboř se sídlem Zednická čp. 558, 583 01 Chotěboř. 

23.2015/311RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní 

umělecké školy v Ledči nad Sázavou. 

23.2015/312RM-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 26.10.2015. 

23.2015/313RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 8, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. S., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 11. 2015 

do 31. 10. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1054,- 

měsíčně. 

23.2015/314RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 
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s pečovatelskou službou panu J. T., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 

31. 1. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1070,- 

měsíčně. 

23.2015/315RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1101, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu V. P., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 11. 2015 

do 31. 10. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1878,- 

měsíčně. 

23.2015/316RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s J. H. a 

V. T., pracovnicemi organizační složky města - Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou 

s účinností od 30. 10. 2015. 

23.2015/317RM-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 č. HBA-VZ-5/2015“ 

uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

23.2015/318RM-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, Dohodu o spolupráci se 

Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a pověřuje jejím podpisem starostu města. 

23.2015/319RM-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 vypracované pro 

Město Ledeč nad Sázavou a Atos spol. s r. o. v souvislosti s osazením indikátorů na 

rozdělování topných nákladů a rozúčtováním nákladů na teplo a vodu v objektu DPS , ul. 5. 

května, čp. 1202, 1252, 1276 a 473 v Ledči nad Sázavou, která obsahuje: Rámcovou smlouvu, 

Všeobecné obchodní a obchodně technické podmínky spol. ista Česká republika s. r. o. a 

Smlouvu o rozúčtování nákladů na teplo a vodu, se společností ista Česká republika s. r. o., 

Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČO: 61056758 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

III. RM doporučuje 

 

23.2015/5RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města v 

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

do rozpočtu města částku ve výši 375.000,- Kč včetně DPH na zpracování projektové 

dokumentace stavby „Úprava křižovatky MK a III/01830 v Ledči nad Sázavou“ (u 

autobusového nádraží) ve stupni DUR a DSP . 

IV. RM jmenuje 
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23.2015/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisích předsedkyní konkurzní komise Ing. Hanu 

Horákovou a členy konkurzní komise: Marek Kroutil (náhradník RNDr. Yvetta Bartáková), 

Mgr. Marie Vašíčková, Jiří Freml, Mgr. Markéta Pelikánová, Mgr. Marie Nováková. 

 

V. RM ukládá 

 

23.2015/39RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic zajistit 

společně s TS Ledeč nad Sázavou osazení autobusového přístřešku v obci Obrvaň na 

pozemku parc.č. 247/10 v kat. území Obrvaň. 

 

VI. RM odkládá 

 

23.2015/RM19-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí týkající se konání 

trhů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 

 

VII. RM odvolává 

 

23.2015/1RM-odv) Rada města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dnem 19. října 2015 platnost 

udělené plné moci advokátu  Mgr. Pavlu Motlovi, advokátní kancelář Mladá Boleslav, k 

zastupování Města Ledeč nad Sázavou ve věci určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 

1230/47 v k. ú. Ledeč nad Sázavou vůči společnosti Erste Group Immorent ČR s. r. o..  

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 19. října 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


