
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 25. ledna 2016 

2/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

02.2016/2RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 30.11.2015/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

02.2016/3RM-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, „Přehled OS o nezaplacených 

pohledávkách k 31.12.2015“. 

 

II. RM schvaluje 

 

02.2016/3RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní 

smlouvy částí komunikace na par. č. 2215/53 a 2215/20 o výměře 357,7 m
2
 za částku 820,- 

Kč/rok plus DPH 21% s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace, IČO: 00090450, Kosovská 16, 586 01 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem 

„Smlouvy o nájmu částí nemovitostí“. 

 

02.2016/4RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování 

informací a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 

02.2016/5RM-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 

záměru pronájmu prostor garáže o celkové ploše 26,16 m² u budovy polikliniky v Ledči nad 

Sázavou, ulice Habrecká č. p. 450. 

 

02.2016/6RM-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. 21, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. Ď., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 

31. 1. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 067,- 

měsíčně. 

 

02.2016/7RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí se společností ČEZ Distribuce, a. 

s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

02.2016/8RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o sdružených službách 



dodávky elektřiny/podnikatele se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 

4, IČ: 27232433, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

02.2016/9RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 39 

odst.1a §102 odst. 2, písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů,  zveřejnění záměru pronájmu dvou plakátovacích ploch (u Kovofiniš a na 

Heroldově nábřeží) a částí pozemků (1 m²) pod plakátovacími plochami - parc.č. 2287/1, 

2799, 889/1, 2287/7, 2223, 2215/105, 2070/24, 2136/3 a 2215/23 v kat. území Ledeč nad 

Sázavou. 

 

02.2016/10RM-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 města 

pro rok 2016 na obnovu kulturní památky - domu čp. 76 na Husově náměstí v Ledči nad 

Sázavou a to ve výši 40 772,- Kč, tj. 10% z ceny provedení obnovy a konzervace průčelí 

domu (obnovení omítky severní strany domu) včetně DPH a to v případě, že vlastníci objektu 

získají na realizaci obnovy této kulturní památky dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina určenou 

na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina a pověřuje starostu města podpisem 

prohlášení o finanční spoluúčasti města. 

 

02.2016/11RM-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 města 

pro rok 2016 panu W. na Mezinárodní abilympiádu ve Francii ve výši 7.500,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

02.2016/12RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, spolufinancování pokácení 

lípy srdčité na pozemku parc. č. 453/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v hodnotě 3.267,- Kč 

zasláním této finanční částky na účet Společenství vlastníků bytů 28. října čp. 400, Ledeč nad 

Sázavou -  číslo účtu 43-3806120267/0100. 

02.2016/13RM-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, ukončení nájemní 

smlouvy č. OdMI 59/2011-N ze dne 23. 6. 2011 (včetně všech dodatků) na pronájem garáže 

v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou s panem Janem Tesárkem, IČO: 64164331, 

se sídlem Víckovice čp. 5, 286 01 Čáslav, dohodou ke dni 31. 1. 2016 a zmocňuje starostu 

města k podpisu dohody.  

02.2016/14RM-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 

záměru pronájmu prostor garáže o celkové ploše 16, 25 m² v I. NP budovy polikliniky v Ledči 

nad Sázavou, ulice Habrecká č. p. 450, která je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou. 

 

02.2016/15RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o ukončení smlouvy na 

dodávku elektřiny a o sdružených službách dodávky se společností ČEZ Prodej, s.r.o., 

Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, z důvodu změny zákazníka odběrného místa 

5. května 1252, Ledeč nad Sázavou z Města Ledeč nad Sázavou na pana J. T., a pověřuje 

starostu města podpisem této žádosti. 

 



02.2016/16RM-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 výpůjčky části letního stadionu v Ledči nad Sázavou ve dnech 19.-21.8.2016  

a to zpevněné plochy, sociální zařízení, část stodoly a příjezdovou komunikaci - parc.č. poz. 

270/1 - ostatní komunikace, část 270/2 – ostatní komunikace, 169/7- ostatní plocha, část 

169/9- zahrada, 169/11 - zahrada, 169/12 – ostatní plocha, 169/13 – ostatní plocha, 169/14 – 

ostatní plocha, 169/15 – ostatní plocha, 169/16 – ostatní plocha, 169/17 – ostatní plocha, 

169/18 – ostatní plocha, 169/19 – zastavěná plocha a nádvoří, 169/20 – ostatní plocha, 2826 –

jiná plocha, 2834 – jiná plocha, část parc. č. st. 1373/1 zastavěná plocha a část st. 1361- 

zastavěná plocha. 

 

02.2016/17RM-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 

uživatelské podpoře k PC informačnímu systému „Pečovatelská služba“ s Petrem Zajícem, IČ 

482 74 071, Třešňová 622/10, Liberec 14 - Ruprechtice za cenu 4828,- Kč ročně a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

02.2016/18RM-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. 1207, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 

A. B., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.286,- 

měsíčně. 

 

02.2016/19RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připojení se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“. 

 

02.2016/20RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti firmy Gapis 

s.r.o., Hotel Sázava Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 

udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto 

organizací v hotelu Sázava Ledeč n. S. v roce 2016, a to s frekvencí každý pátek a sobotu. 

Akce budou ukončeny nejpozději v 04:00 hod. 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 hotelu 

Sázava v Ledči n. S. a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 

02.2016/21RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti Společenství 

pracovníků školy Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 

udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto 

organizací v sokolovně Ledeč n. S., a to 29. ledna 2016 a 4. března 2016. 

Akce budou ukončeny nejpozději v 03:00 hod. 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 

sokolovny v Ledči n. S. a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 

02.2016/22RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení personálního a 

organizačního auditu u Technických služeb města Ledeč nad Sázavou společností 

GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o., Revoluční 1082, 110 00  Praha 1 a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy na základě předložené nabídky. 

 

02.2016/23RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dodatku ke smlouvě  z Kraje 

Vysočina „Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015“, dle 

rozhodnutí Kraje Vysočina dne 10.11.2015 usnesením č. 0560/06/2015/ZK a zmocňuje 

starostu města k podpisu dodatku č.1 této smlouvy. 

III. RM vydává 

 

02.2016/1RMvy) Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ust. § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2016, o zákazu podomního 

a pochůzkového prodeje na území města a jeho místních částech. 

 

02.2016/2RM-vy) Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 16 odst. 1 a § 19 

zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů a dle ustanovení § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Opatření města č. 

1/2016 – Řád veřejného pohřebiště v předloženém znění. 

 

IV. RM ukládá 

 

02.2016/1RM-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 z rozpočtu Kraje Vysočina, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina 

pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 12/15, na realizaci 

akce „Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu v Ledči nad Sázavou“. 

 

02.2016/2RM-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 z rozpočtu Kraje Vysočina, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina 

pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina č. 

11/15, na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných 

Informačním centrem v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 



V. RM neschvaluje 

 

02.2016/1RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 102 odst. 2, 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem 

nebytového prostoru – garáže o ploše 26,16 m
2
 u budovy polikliniky, Habrecká 450, Ledeč 

nad Sázavou panu A. K., bytem Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                          místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 25. 1. 2016       

Zapsala: Lenka Žáčková 


