
09/2016/RM  1/6 

 

 

 

USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 16. května 2016 

9/2016/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

09.2016/19RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

09.2016/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

09.2016/21RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení správce 

bytového fondu o zrušení společného nájmu bytu č. 5 v domě čp. 558, ul. Na Sibiři v Ledči 

nad Sázavou, kdy je ode dne 3.12.2015 nadále oprávněna byt užívat L. K., Ledeč nad 

Sázavou, jako jediný nájemce, a to v souladu s ust. § 745 odst. 2, § 757, § 2270 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

09.2016/162RM-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 23. 5. 2016. 

 

09.2016/163RM-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 s firmou 

Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace 

pro dodatečné povolení terénních úprav na rekultivované skládce „Uzavřené skládce odpadů 

S-OO -  Rašovec - Ledeč nad Sázavou ve třetí fázi provozu“.   

 

09.2016/164RM-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  –  Český rybářský svaz, z. s., 

místní organizace Ledeč nad Sázavou „Projektová dokumentace – rozšíření Hutě II“ ve výši 

50.000,- Kč. 

 

09.2016/165RM-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  –  Tremping Posázaví o.s. 

„Festival Country na kolejích“ ve výši 3.000,-Kč. 

 

 

09.2016/166RM-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 darovací smlouvy - 



09/2016/RM  2/6 

 

 

 

finančního daru pro ZŠ Ledeč nad Sázavou v celkové výši 2.000,- Kč od firmy 

TalkTalkCourses s.r.o a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

09.2016/167RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložené „Potvrzení“ o 

splnění dluhu a zániku zástavního práva panu S. V., Leština u Světlé a paní I. V., Ledeč nad 

Sázavou, zároveň pověřuje pana starostu města podpisem tohoto potvrzení.  

 

09.2016/168RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele prací a technologie zakázky „Úpravy mytí ve školní kuchyni, Ledeč nad 

Sázavou (stavební úpravy, ZTI a gastro)“ - společnost Atos, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, 

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081 s nabídkovou cenou ve výši 

1 875 950,- Kč + DPH v zákonné výši.    

 

09.2016/169RM-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 

společném postupu zadavatelů v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „Oprava 

komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou“ se společností Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

09.2016/170RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění zadávacího řízení na 

výběr dodavatele stavebních prací akce „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad 

Sázavou“ prostřednictvím specializované firmy a ukládá oddělení majetku a investic provést 

poptávkové řízení na výběr organizátora soutěže.  

 

09.2016/171RM-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 dílo na 

dodávku a montáž klimatizačního systému pro kancelářské prostory budovy městského úřadu, 

3. patro, Ledeč n. S. s Jiřím Slámou, IČ 87290421, Jihlavská 375, 66482 Říčany a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

09.2016/172RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užívání veřejného 

prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 

(naproti OD Sázavanka), za účelem vystavení motorových vozidel dne 23. 5. – 26. 5. 2016, 

firmě AUTOKŘEHLÍK s.r.o., IČO: 26000814, se sídlem Lidická čp. 3566, 580 01 Havlíčkův 

Brod.    

 

09.2016/173RM-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, vypůjčení 2 ks mobilních 

WC - Obecnímu úřadu Pavlov - na konání kulturní akce výročí 115. let založení SDH Pavlov 

dne 4. 6. 2016 s tím, že přeprava bude zajištěna a hrazena Obecním úřadem Pavlov. 

09.2016/174RM-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 1 

místnosti o ploše 30 m
2
 v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 16, Husovo náměstí, Ledeč 
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nad Sázavou - Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem: Orlická 2020/4, 

130 00 Praha 3 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

09.2016/175RM-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 darovací smlouvy - 

finančního daru na Městské slavnosti - pořádané dne 11. 6. 2016 Městem Ledeč nad Sázavou 

a to od společnosti GALATEK a. s., Na Pláckách 647, Ledeč nad Sázavou, IČ 25286706 ve 

výši 15.000,- Kč a od společnosti SCHÄFER – SUDEX s. r. o., Podolí 5, Ledeč nad Sázavou, 

IČ 60912278 ve výši 25.000,- Kč a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

 

09.2016/176RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů 

členům SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení požární ochrany při pořádání Městských slavností dne 11. 6. 2016 v časovém 

rozsahu od 14 hod. do 24 hod. v počtu 2 – 3 členů SDH. Pořadatelem Městských slavností je 

Město Ledeč nad Sázavou.  

 

09.2016/177RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 Obecně 

závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 schvaluje udělení výjimky 

z ustanovení vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pro Městské slavnosti 

konané dne 11. 6. 2016. 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 

prostor pořádané akce  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 

09.2016/178RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle předložené důvodové 

zprávy v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvy o provedení 

hudební produkce a moderátorských služeb na kulturní akci “Městské slavnosti“ v Ledči nad 

Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 11. 6. 2016 na Husově náměstí a pověřuje 

jejich podpisem starostu města.  

 

09.2016/179RM-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 prodeje pozemku parc. č. 2454 – zahrada o výměře 2135 m
2 

v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

09.2016/180RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předloženou a „Smlouvu o 

provedení služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany“ číslo 

04/2016 a „Smlouvu o poskytování služby v oblasti požární ochrany“ číslo 05/2016 s firmou 
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AdriJan BP s.r.o. (IČO: 27524957), ul. Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sžzavou a pověřuje 

pana starostu města podpisem smluv.  

 

09.2016/181RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 Obecně 

závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 schvaluje udělení výjimky 

z ustanovení vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pro akci Majáles 

2016 konanou dne 27. 5. 2016 v areálu školy v Koželské ulici v Ledči nad Sázavou. 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 

prostor pořádané akce  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 

09.2016/182RM-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 

dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů v předloženém znění s Městem Zruč nad Sázavou, 

Zámek 1, 285 22  Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

09.2016/183RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle předložené důvodové 

zprávy v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Smlouvy o provedení hudební produkce na kulturní akci “Jidiš ve třech“ v Ledči 

nad Sázavou pořádaná Městem Ledeč nad Sázavou dne 24. 5. 2016 v synagoze a pověřuje 

jejím podpisem starostu města.  

 

09.2016/184RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného 

na kulturní akci „Jidiš ve třech“ ve výši 150,- Kč/1 vstupenka. 
 

09.2016/185RM-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. 14, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní V. L., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 

31. 5. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 083,- 

měsíčně. 

 

09.2016/186RM-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. 31, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu J. 

V. a paní B. V., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 20. 5. 2016 do 31. 5. 2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2 078,- 

měsíčně. 
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09.2016/187RM-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 

se Sdružením obcí Vysočiny z.s.p.o., se sídlem Matky Boží 1182/9, 58601 Jihlava. 

Předmětem smlouvy je vypracování plánu odpadového hospodářství (POH Města Ledeč nad 

Sázavou) za částku 20.000 Kč, kdy doplatek města bude činit 3.200 Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.  

 

09.2016/188RM-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 

se Sdružením obcí Vysočiny z.s.p.o., se sídlem Matky Boží 1182/9, 58601 Jihlava. 

Předmětem smlouvy je akceptování Všeobecných smluvních podmínek (obchodní 

podmínky) provádění díla (dále jen „Všeobecné smluvní podmínky“ případně „VSP“) a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

09.2016/189RM-s.) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání přezkoumání 

hospodaření Města Ledeč nad Sázavou za rok 2016 kontrolnímu oddělení Kraje Vysočina a 

pověřuje starostu města podpisem žádosti. 

 

 

 

III. RM povoluje 
 

09.2016/1RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S., a to podle 

jednotlivých pracovišť a tříd takto: 

MS Stínadla – navýšení 1. třída o 4 děti, 2. třída o 4 děti, 3. třída o 4 děti, 4. třída o 4 děti 

(celkem v každé třídě 28 dětí), 

MŠ 28. října – navýšení 1. třída o 4 děti (celkem 28 dětí), 2. třída snížení o 4 děti (celkem 20 

dětí), 

MŠ Družstevní – navýšení 1. třída o 4 děti (celkem 28 dětí), 2. třída snížení o 12 dětí (celkem 

12 dětí). 

za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 

 

IV. RM doporučuje 

 

09.2016/2RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města Ledeč 

nad Sázavou schválit uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem prací a technologie 

zakázky „Úpravy mytí ve školní kuchyni, Ledeč nad Sázavou (stavební úpravy, ZTI a 

gastro)“ - společností Atos, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081 za nabídkovou cenu ve výši 1 875 950,- Kč + DPH 

v zákonné výši.  
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V. RM neschvaluje 

 

09.2016/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 

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

pozemku číslo parcelní 2155/14 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, o ploše 30 m
2
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 16. 5. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


