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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 15. února 2016 

3/2016/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

03.2016/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 

2016 budou termíny schůzí rady města 11.4., 2.5., 16.5., 6.6. a 20.6. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

03.2016/24RM-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 ve 2. 

čtvrtletí roku 2016, a to: 18.4. a 27.6. 

 

03.2016/25RM-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 22. 2. 2016. 

 

03.2016/26RM-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 6.621,- 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. 

 

03.2016/27RM-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. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace (FV01184.0036) na realizaci akce „Modernizace webových stránek města 

Ledeč nad Sázavou“ ze dne 23. 7. 2015, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace 

akce do 31. 1. 2016 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

03.2016/28RM-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  smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a pozemku č. OdMI/05/10/V ze dne 

4.1.2010 na budovu čp. 82, ul. Mizerov, na pozemku parc. čís. st. 63 – objekt občanské 

vybavenosti a pozemku parc. čís. st. 63 – zast. pl. a nádv. o výměře 248 m2, vše v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou se Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, IČO: 

72051540 se sídlem Mizerov 82, 584 01 Ledeč n. S., dohodou ke dni 16. 2. 2016 a zmocňuje 

starostu města k podpisu dohody.  

 

03.2016/29RM-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 budovy čp. 82 – objekt občanské vybavenosti, ul. Mizerov, na pozemku parc. čís. 

st. 63 – zast. pl. a nádv. o výměře 246 m
2
, vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
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03.2016/30RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje budovy 
čp. 82 – objekt občanské vybavenosti, ul. Mizerov, na pozemku parc. čís. st. 63 – zast. pl. a nádv. o 

výměře 246 m
2
, vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

03.2016/31RM-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 dodávce vody a odvádění 

odpadních vod pro odběrné místo Mizerov 82, Ledeč n. S., se společností Vodovody a 

kanalizace Havlíčkův Brod a.s. Žižkova čp. 832, Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

03.2016/32RM-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 číslo: 16_NN_1007438313 pro 

odběrné místo Mizerov 82, Ledeč n. S., mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společností ČEZ 

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

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

03.2016/33RM-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 číslo: 16_CEZDI_07438314 pro odběrné místo Mizerov 82, 

Ledeč n. S., mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společností ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4, IČ: 27232433, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

03.2016/34RM-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. 13, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní D. N., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 29. 2. 2016 

do 28. 2. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 021,- 

měsíčně. 

 

03.2016/35RM-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. 37, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. K., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 29. 2. 2016 

do 28. 2. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 070,- 

měsíčně. 

 

03.2016/36RM-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. 1103, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní B. K., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 29. 2. 2016 

do 28. 2. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- 

měsíčně. 
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03.2016/37RM-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 1.3.2016 do 30.06.2016. 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. 

 

03.2016/38RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu č. 1104 v ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou 

paní E. K. dohodou ke dni 29. 2. 2016. 

 

03.2016/39RM-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. 1104, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 

J. J., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

 

03.2016/40RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 102 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu č. 3 

v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, s Mgr. P. D., Ledeč nad Sázavou, dohodou 

ke dni 29.2.2016. 

 

03.2016/41RM-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, pronájem bytu č. 

3 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, M. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01.03.2016 do 31.12.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1100,- Kč měsíčně. Zároveň schvaluje zaplatit jednorázově měsíční 

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

bytu ve výši 2000,- Kč. 

 

03.2016/42RM-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 plochy na umístění reklamního plakátu ve vstupním vestibulu polikliniky 

v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450. 

 

03.2016/43RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GP Care, v.o.s., umístění 

2 kusů venkovních klimatizačních jednotek na fasádu budovy polikliniky čp. 450 v Ledči nad 

Sázavou, ul. Habrecká na náklady žadatele. Podmínkou je, že v případě opravy nebo zateplení 

fasády si žadatel na svoje náklady provede demontáž i zpětnou montáž na budovu. 

 

03.2016/44RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění sídla firmy REGATECH 

s.r.o. na adrese Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou. 

 

03.2016/45RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohu č. 1 k Dodatku č. 11, kdy 
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s ohledem na bilanci hospodaření v pronajatých lesích od Města Ledeč nad Sázavou v roce 

2015 zůstává nájemné za rok 2015 v původně sjednané výši a to 1 200 000,- Kč za rok a 

pověřuje starostu města k podpisu. 

 

03.2016/46RM-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. 12 ke smlouvě o nájmu 

městských lesů s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se stanovuje nájemné za 

městské lesy pro rok 2016 ve výši 840.000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu. 

 

03.2016/47RM-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 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí 

v Ledči nad Sázavou, v termínu od 17. - 18. 3. 2016 v době od 09:00 do 16:00 hod.  

 

03.2016/48RM-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 k umístění zařízení pro přenos internetu na střeše a v půdním prostoru domu čp. 77 ul. 

Čechova v Ledči nad Sázavou. 

 

03.2016/49RM-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 panu 

D. P., Kouty, na hudební akci nazvanou 1. zimní Pokoutní festival, která se bude konat dne 

26. 2. 2016. 

 

03.2016/50RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti Sokola Ledeč 

n. S. 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. v 

roce 2016, a to s frekvencí každý pátek a sobotu (součást žádosti). 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 

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

 

03.2016/51RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát se práva a prominout 

pohledávku za svoz komunálního odpadu vůči zemřelé paní H. B., Ledeč n.S. ve výši 1.455,- 

Kč, uloženou k náhradě Odborem výstavby a životního prostředí - platební výměr č.15/2009.  

 

03.2016/52RM-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 prostor sloužících k podnikání ze dne 31. 12. 2015, jehož předmětem je 

navýšení ceny za nájemné o DPH, se společností Jatka Janovice, spol. s r. o., Zbraslavice 331, 

PSČ: 285 21, IČO: 47450380, s účinností ke dni 1. 3. 2016 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 
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III. RM neschvaluje 

 

03.2016/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, MDDr. V. M. slevu na nájmu 

za využívání nebytových prostor v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou, ul. 

Habrecká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Jan Drápela 

         starosta města                                                         místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 15. 2. 2016      

Zapsala: Lenka Žáčková 


