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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 21. března 2016 

6/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

06.2016/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vyjádření životního 

prostředí ve Světlé nad Sázavou, že celá předmětná plocha je v aktivní zóně záplavového 

území, kde je bez výjimky zakázáno zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací 

zařízení. 

 

06.2016/10RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o možnostech 

dotací na pořízení nového Územního plánu pro město Ledeč nad Sázavou a stanoviska odborů 

OS a OVŽP. 

 

II. RM schvaluje 

 

06.2016/98RM-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, z prostředků vyčleněných RM žadateli  –  Junák - český skaut, středisko Ledeč 

nad Sázavou, z. s. „Posázavský drsoň“ ve výši 5.000,- Kč. 

06.2016/99RM-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 pojistných smluv – 

sdružené pojištění vozidel a to jak POV, tak HAV „All Risk 6+“ s Českou pojišťovnou a.s., se 

sídlem Praha 1, ul. Spálená čp. 75/16 a pověřuje starostu města podpisem smluv. 

06.2016/100RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitele na opravu střechy 

spojené se zateplením u budovy MŠ Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou firmu EKISYS 

spol. s r.o. se sídlem Hvězdná čp. 35, Jindřichův Hradec a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo.  

 

06.2016/101RM-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 veřejného prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, o ploše 9 

m
2
 dne 22. 6. 2016 v době od 09:30 do 14:30 hod (uprostřed náměstí u Morového sloupu). 

 

06.2016/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

energetického posudku dle závazného vzoru OPŽP, projektové dokumentace pro provádění 

stavby včetně položkového rozpočtu a žádosti o dotaci v rámci budoucí výzvy OPŽP, 

Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížení energetické náročnosti 

veřejných budov, v rámci přípravy realizace akce „Zateplení obálky budovy a výměny výplní 

otvorů – budova č. p. 790 v ul. Barborka v Ledči nad Sázavou“ - energetického 

specialisty Ing. Vladimíra Skalníka, Větrná 2717/10, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 15177769, 

za nabídkovou cenu v celkové výši 75 000,- Kč (není plátce DPH).  

 

 

 



06/2016/RM  2/4 

 

 

06.2016/103RM-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 spolku 

Českého svazu chovatelů, Základní organizace Ledeč nad Sázavou na adresu Husovo náměstí 

7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

06.2016/104RM-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 výpůjčky veřejného prostranství části parc. č. 2215/23 na Husově náměstí 

v Ledči nad Sázavou, pravé strany při pohledu z budovy MěÚ dne 28. 6. 2016. 

 

06.2016/105RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

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

velkoprostorového stanu na akci Majáles 2016, která se koná dne 27. 5. 2016 v areálu školy 

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou na adrese - ul. Koželská čp. 551 v Ledči nad 

Sázavou a souhlasí s přítomností L. D. při montáži a demontáži jeviště a velkoprostorového 

stanu. Pořadatelem akce je Společenství pracovníků školy Ledeč nad Sázavou, Koželská čp. 

551, Ledeč nad Sázavou. 

 

06.2016/106RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění uměleckého 

pořadu dle přílohy uzavřenou s Agenturou HARLEKÝN s.r.o. zastoupenou panem Václavem 

Hanzlíčkem - jednatelem, Jarníkova 1875/14, 148 00 Praha 4, IČ 27196631 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem.  

 

06.2016/107RM-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 A. a J. M., Ledeč 

nad Sázavou prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad 

Sázavou, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do  

30. 6. 2016. 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. 

 

06.2016/108RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje doplnění údajů v žádosti SVČ 

Ledeč n. S. do sítě škol a vyjadřuje tak svůj: 

 Souhlas s místem poskytování vzdělávání nebo školských služeb na adrese: 

584 01 Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 16. 
Na tomto místě je provozovna volnočasový klub CEČKO a zájmové vzdělávání tanečních 

kroužků. 

 Souhlas s místem poskytování vzdělávání nebo školských služeb na adrese:  

582 32 Lipnice nad Sázavou, čp. 213 
na tomto místě je, na základě Smlouvy o výpůjčce (půjčitel: Základní škola, Základní 

umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou), provozováno zájmové vzdělávání v 

keramickém kroužku. 

Veškeré náklady spojené s touto zájmovou činností v Lipnici n. S. si hradí účastníci 

vzdělávání ročním poplatkem SVČ Ledeč n. S. 

 

06.2016/109RM-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. 19, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu J. P., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 

31. 3. 2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 054,- 

měsíčně. 
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06.2016/110RM-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 k bytu č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou F. H., Ledeč 

nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 30. 6. 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. 

 

06.2016/111RM-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 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. 4. 2016 do 31. 12. 2016. 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. 

 

06.2016/112RM-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 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. 4. 2016 do 30. 6. 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. 

 

06.2016/113RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Pověření Kraje Vysočina 

k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 

sociálních služeb v Kraji Vysočina a zmocňuje starostu města jeho podpisem.   

 

06.2016/114RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní MUDr. J. K., umístění 

klimatizační jednotky do půdních prostor polikliniky. Podmínkou je, že v případě provádění 

oprav tohoto prostoru, kdy by byla tato klimatizace překážkou, bude klimatizační jednotka 

demontována i zpět namontována na náklady žadatele, tj. paní MUDr. J. K. 

 

 

III. RM ukládá 
 

06.2016/6RM-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 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program „Naše škola 

2016“, na podporu projektu „Celková rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu B, ZŠ 

Nádražní v Ledči nad Sázavou“.  

 

06.2016/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zahájit kroky 

vedoucí k možnému řešení problému odvodnění pozemku parc. č. 931/3 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. 
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IV. RM odkládá 

 

06.2016/5RM-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 odvodnění 

pozemku parc. č. 931/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

06.2016/6RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje nebytové 

jednotky č. 559/101 o výměře 47,6 m
2
, která je součástí bytového domu čp. 559 ulice Na 

Sibiři v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 21. 3. 2016      

Zapsala: Marcela Hálová 

 


