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 USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 14. prosince 2015 

29/2015/RM 

 

I. RM bere na vědomí 
 

29.2015/72RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 

2016 budou termíny schůzí rady města 4.1., 25.1., 15.2., 7.3. a 21.3. 

29.2015/73RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 

písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

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

vzdělávání (školský zákon), výsledek konkursu na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace 

Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou.  

29.2015/74RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o hospodaření 

s dřevem vytěženým na pozemcích Města Ledeč nad Sázavou v letech 2013 – 2015. 

29.2015/75RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí předložené varianty výše 

paušálních plateb za služby v budově polikliniky.   

29.2015/76RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před provozovnou Starwin, ve dnech 

21. - 23.12.2015 firmou BioFish s.r.o., Horní Paseka čp. 40, za účelem prodeje ryb. 

 

II. RM schvaluje 

29.2015/359RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva 

města v 1. čtvrtletí roku 2016, a to: 11.1. a 22.2. 

29.2015/360RM-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 21.12.2015. 

29.2015/361RM-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 Dodatku č. 6 ke 

Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro roky 

2010-2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny 

dopravního výkonu pro rok 2016 na lince č. 200032 (E32) Vlašim – Čechtice – Ledeč nad 

Sázavou, spoje č. 8, 9 a 11. Rada města pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 6 

k výše uvedené smlouvě. 

29.2015/362RM-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 veřejných 

službách č. 110/2016 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM transport. 

a.s. Jihlava na rok 2016 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je linka č. 350310 
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Humpolec – Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 

100%. Rada města pověřuje starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy. 

29.2015/363RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu – finanční dar ve 

výši 300.000,- Kč uzavřenou s firmou KOVOFINIŠ s.r.o., Podolí 600, Ledeč nad Sázavou 

584 01, zastoupenou jednatelem panem Ing. Josefem Zikmundou a pověřuje starostu města 

podpisem darovací smlouvy. 

29.2015/364RM-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 dotace (ID 

O01438.0039) na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH v roce 2015, ve výši 6.600,- Kč.  

29.2015/365RM-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 dotace (ID 

PR01368.0055) na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 

v Kraji Vysočina, ve výši 33.882,- Kč.  

29.2015/366RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s §102 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. 

S 93/2012 (sezónní údržba zeleně) dohodou uzavřenou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 

Sdružením dobrovolných hasičů Vrbka, IČO: 22606335, ke dni 31.12.2015. 

29.2015/367RM-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, aktualizovaný Standard 

kvality sociálních služeb č. 1 s účinností od 1. 1. 2016 a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto standardu. 

29.2015/368RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů aktualizovaný Standard 

kvality sociálních služeb č. 3 s účinností od 1. 1. 2016 a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto standardu. 

29.2015/369RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Aktualizovaný Standard 

kvality sociálních služeb č. 4 s účinností od 1. 1. 2016 a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto standardu. 

29.2015/370RM-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 Kupní smlouvu o dodávce 

obědů mezi Městem Ledeč nad Sázavou a ZEMKO Kožlí a. s., Kožlí 170 , IČ 25252020 a 

zmocňuje starostu města jejím podpisem.   

29.2015/371RM-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, uzavření Kupní smlouvy na 

věc movitou – 50 ks jídlonosičů s termoobalem ve výši 17.500,- Kč se společností Terénní 

pečovatelská služba Ledečsko, z.ú., IČ: 03371701 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

29.2015/372RM-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, uzavření darovací smlouvy – 

kompenzační pomůcky od společnosti Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú., IČ: 

03371701, ve výši 9.240,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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29.2015/373RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku části mobilního pódia o 

rozměru 6x4m TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, se sídlem Tyršovo nábřeží čp. 433, Ledeč nad 

Sázavou. 

29.2015/374RM-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 svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s G. B., I. 

K., J. K. a M. Š., pracovnicemi organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad 

Sázavou s účinností od 1. 1. 2016. 

29.2015/375RM-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 

výpůjčce pozemku parc. č. 239/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Sychrov u 

Ledče nad Sázavou na dobu do 31. 3. 2024, s vypůjčitelem – Obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 

31, IČO: 00267660 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

29.2015/376RM-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 darovací o 

darování movitých věcí (hasičského vybavení a vybavení objektu hasičárny) , umístěných ve 

stavbě občanské vybavenosti bez čp./če, která je součástí pozemku parc. č. st. 42 – zastavěná 

plocha a nádvoří v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou v celkové hodnotě 12 505,- Kč 

s obdarovaným – Obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 31, IČO: 00267660 a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

29.2015/377RM-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 Dohody o 

ukončení nájemního vztahu – nájem pozemku parc. č. 185/27 – orná půda v k. ú. Vrbka u 

Ledče nad Sázavou za účelem zřízení a provozování dětského hřiště, s pronajímatelem panem 

J. Š., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

29.2015/378RM-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 

neuplatnění předkupního práva pánů K. a P. B., Ledeč nad Sázavou v rámci prodeje pozemku 

parc. č. st. 56/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou obci Kozlov, 

IČO: 00267660, s panem K. a P. B., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

této dohody.  

29.2015/379RM-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 převodu 

všech práv a povinností vyplývající ze stavebního povolení vydaného Městským úřadem ve 

Světlé nad Sázavou, odborem dopravy, ze dne 6. 1. 2014, č. j. MSNS/20297/2013/OD-14S-

Bá, kterým bylo povoleno provést stavbu „Chodník v obci Vrbka“ podél části silnice II/339 – 

průtah obce Vrbka, s Obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 31, IČO: 00267660 a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy.  

29.2015/380RM-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, uzavření Dohody o změně 

provozovatele pohřebiště a o předání hřbitovní agendy mezi Městem Ledeč nad Sázavou, 

zastoupené panem Ing. Zdeňkem Tůmou, starostou města a Obcí Kozlov, zastoupená panem 

Josefem Borovským, starostou obce a pověřuje starostu města podpisem dohody. 
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29.2015/381RM-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, uzavření Smlouvy o 

postoupení nájemních smluv (hřbitovní agenda) mezi Městem Ledeč nad Sázavou, zastoupené 

panem Ing. Zdeňkem Tůmou, starostou města a Obcí Kozlov, zastoupená panem Josefem 

Borovským, starostou obce a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

29.2015/382RM-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, žádost Ing. F. F., 

Kostelec nad Orlicí, o provozování prodejních trhů v roce 2016 a to 1x za měsíc; v měsíci 

prosinci 2016 navíc 1 x vánoční trh v termínu 14.12.2016 a zmocňuje starostu města 

k podpisu dodatku smlouvy. 

29.2015/383RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

výstavby chodníku před domem čp. 1112 v ulici Petra Bezruče v Ledči nad Sázavou do 

30.4.2016. 

29.2015/384RM-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, 

Domovu Háj, Háj čp. 1253, Ledeč nad Sázavou, v termínu od 16. do 18.12.2015, za účelem 

konání vánoční prodejní výstavy výrobků zhotovených klienty Domova Háj.  

29.2015/385RM-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 

místnosti za knihovnou – bývalé metodické oddělení Městského úřadu v přízemí, Husovo 

náměstí 7 v Ledči nad Sázavou, Centru sociálních služeb Petrklíč, Barborka 1324, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, dne 16.12.2015 od 9.00 hod. do 15.00 hod., za účelem prezentace a 

prodeje výrobků vyrobených ve spolupráci s klienty Centra sociálních služeb Petrklíč. 

29.2015/386RM-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 na  prostory sloužící k podnikání v objektu občanské vybavenosti čp. 450, která je 

součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou – 2 místností o 

ploše 41,23 m2 v 2. NP sloužících jako občerstvení (bufet)  s nájemcem - společností Jatka 

Janovice, spol.s.r.o., Zbraslavice 331, 285 21, IČ : 47450380 s termínem od 1.1.2016 a 

zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 

29.2015/387RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu sprchového koutu v bytě 

manželů J. a S. L., Ledeč nad Sázavou a to společností ATOS s.r.o., Ledeč nad Sázavou s tím, 

že celkové náklady ve výši 33.560,56 Kč včetně DPH, budou hrazeny z bytového fondu.  

29.2015/388RM-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. 33, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu J. 

T. a paní M. T., Bělá a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016 s tím, že se do 

pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2 080,- 

měsíčně. 
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29.2015/389RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, L. V., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 29.02.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1585,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje 

zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

29.2015/390RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 1 – bezbariérový v domě čp. 1290, ulici 28. Října v Ledči nad Sázavou 

paní J. V., Hněvkovice, a to na dobu určitou ode dne 1.1.2016 do 31.12.2016. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1738,- Kč. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

29.2015/391RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, M. a J. K., 

oba trvale bytem Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.01.2016 do 

31.12.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

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

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

29.2015/392RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou F. H., Ledeč 

nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.03.2016. 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. 

29.2015/393RM-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 prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 473, ul. 5. Května v Ledči nad Sázavou J. a J.  N., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 4055,- Kč měsíčně. Pronajímatel 

nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za 

plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

29.2015/394RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou P. B., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.03.2016. 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. 

29.2015/395RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou E. a P. S., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.03.2016. Rada města Ledeč nad 
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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. 

29.2015/396RM-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 prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou M. S., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.01.2016 do 30.06.2016. 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. 

29.2015/397RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, J. a F. S., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 30.06.2016. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.145,- Kč měsíčně. Pronajímatel 

nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za 

plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

29.2015/398RM-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 prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou J. a M. S., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 30.06.2016. 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. 

29.2015/399RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace č. SFP043/2015, na poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015, z 

prostředků vyčleněných RM – Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. „registrovaná 

služba - Pečovatelská služba (§40, zákona č.108/2006, o sociálních službách)“ a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku. 

29.2015/400RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou č. SFP020/2015, na 

poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015, z prostředků vyčleněných RM – Terénní 

pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. „registrovaná služba - Pečovatelská služba (§40, zákona 

č.108/2006, o sociálních službách)“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

29.2015/401RM-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 daru z  rozpočtu Kraje 

Vysočina na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy v celkové výši 

23 000,- Kč.   

 

III. RM stanovuje 

 

29.2015/4RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, celkový počet 
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zaměstnanců organizační složky Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou na celkový počet 14 

zaměstnanců. 

 

IV. RM jmenuje 

 

29.2015/4RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní S. 

B. na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad 

Sázavou s účinností od 1. 1. 2016, podle přílohy č. 4. 

 

V. RM vydává 

 

29.2015/1RM-vy) Rada města Ledeč nad Sázavou vydává podle § 11, § 61 odst. 2 písm. a) a 

§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na 

základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, toto „Nařízení o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Ledeč nad Sázavou a jeho 

místních částí o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Ledeč 

nad Sázavou a jeho místních částí, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“.  

 

VI. RM zmocňuje 

 

29.2015/3RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Zdeňka Tůmu, k podpisu 

darovací smlouvy z  rozpočtu Kraje Vysočina na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích 

silnic II. a III. třídy. 

 

VII. RM určuje 

 

29.2015/1RM-ur) Rada města Ledeč nad Sázavou určuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením 

vlády č. 278/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky paní S. B. ředitelce 

příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou platovým výměrem, 

který tvoří přílohu č. 5. 

 

VIII. RM doporučuje 

 

29.2015/7RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města 

schválení nabídky pana B. K., Habrek  na odkup části pozemku parc.č. 66/1 - orná půda, 

v kat. území Habrek a pana Ondřeje Viktory, bytem Habrek 14 na odkup části pozemku parc. 

č. 67/1 - orná půda v k.ú. Habrek dle geometrického zaměření. 

IX. RM ukládá 

 

29.2015/42RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vedoucímu odboru OVŽP Ing. 

Břetislavu Dvořákovi připravit do 4. 1. 2016 text dohody, na základě které, bude změněn 

provozovatel uzavřené skládky TKO Rašovec, včetně návrhu nového Provozního řádu. 
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Současný provozovatel skládky firma TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., IČO 252 81 208, DIČ 

225-25 28 12 08, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Pod Stínadly 592, PSČ 584 01 bude nahrazen 

novým provozovatelem, tj. Městem Ledeč nad Sázavou, IČO 00267759, se sídlem Husovo 

náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

29.2015/43RM-uk) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 2 

písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, referentu kultury OVS podat žádost 

o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy/školského 

zařízení. 

 

X. RM neschvaluje 

 

29.2015/22RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů přijetí nabídky na umístění 

záznamu v katalogu firem Netkatalog.cz. 

 

XI. RM ruší 

 

29.2015/7RM-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 Rady města č. 

20.2015/253RM-s) ze dne 17.8.2015, kterým RM schválila  výměnu okapů a svodů na budově 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou, ul. Nádražní 231, firmou Bravis střechy se sídlem Dolní Město čp. 

284, Dolní Město.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

V Ledči nad Sázavou 14. prosince 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


