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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 6. června 2016 

11/2016/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

11.2016/24RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o možném 

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

 

11.2016/25RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

11.2016/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

11.2016/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o spolupráci 

s Místní akční skupinou (MAS) Královská stezka o. p. s. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

11.2016/192RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup mapového 

informačního systému a uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb s firmou Cleerio 

s.r.o. za cenu 3025,- měsíčně a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

11.2016/193RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu oken na budově ZUŠ 

Ledeč nad Sázavou, ul. Nádražní čp. 231, firmou MV Plast s.r.o. se sídlem Kubelíkova čp. 

1224/42, Praha 3 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

11.2016/194RM-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 Příkazní smlouvy na 

výkon inženýrské činnosti v rozsahu kompletního zabezpečení veřejné soutěže na výběr 

zhotovitele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad 

Sázavou“ se společností STAVONA Tender, spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava, 

IČO: 02850311, za nabídkovou cenu ve výši 49 000,- Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, včetně podpisu plné moci k zastupování Města Ledeč 

nad Sázavou ve věcech technických a právních souvisejících s výkonem této inženýrské 

činnosti. 

 

11.2016/195RM-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 

poskytnutí dotace ID ZZ01555.0032 na financování potřeb pro jednotku Sboru dobrovolných 

hasičů města Ledeč nad Sázavou za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 
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11.2016/196RM-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 

poskytnutí dotace (ZZ01541.0009) ve výši 39 000,- Kč na realizaci akce „Podpora 

standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním 

centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina“ a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

11.2016/197RM-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 

poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (ID ZZ01508.0096) na realizaci obnovy kulturní 

památky „Ledeč nad Sázavou, Mariánský sloup – 1. etapa restaurování“ ve výši 42% 

z celkových uznatelných nákladů projektu s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 

IČO: 70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

11.2016/198RM-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 

poskytnutí dotace (ID FV01568.0029) z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina v rámci grantového 

programu Sportoviště 2016, Podprogram A: Drobná údržba sportovišť, na podporu projektu 

„Oprava laviček na tribuně letního stadionu v Ledči nad Sázavou“ ve výši 25% z celkových 

uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

11.2016/199RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71004084 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. 
 

11.2016/200RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051540 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. 
 

11.2016/201RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71008951 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. 
 

11.2016/202RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051566 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. 

 

11.2016/203RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení sprchové vaničky 

v bytě č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, byt paní D. N., Ledeč nad Sázavou a to 

společností ATOS s.r.o., Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 s tím, že celkové náklady ve 

výši 12.538,45 Kč včetně DPH, budou hrazeny z bytového fondu. 

 

11.2016/204RM-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 a moderátorských služeb na kulturní akci 
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“Městské slavnosti“ v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 11. 6. 

2016 na Husově náměstí a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

 

11.2016/205RM-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. 2/1 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou K. F., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1.7.2016 do 31.12.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1.096,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

11.2016/206RM-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 1.7.2016 do 31.12.2016. 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. 

 

11.2016/207RM-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. 26, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. V., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 15. 6. 2016 

do 30. 6. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 068,- 

měsíčně. 

 

11.2016/208RM-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. 17, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu P. 

I., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 15. 6. 2016 do 30. 6. 2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.038,- 

měsíčně. 

 

11.2016/209RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

Standardu kvality sociálních služeb č. 8 a Standardu kvality sociálních služeb č 11 a zmocňuje 

starostu města jejich podpisem. 

 

11.2016/210RM-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 od Ministerstva 

práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na výkon sociální 

práce v roce 2016 a zmocňuje starostu města k podpisu prohlášení. 

 

11.2016/211RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí Smlouvy o úhradě nákladů 

projektové dokumentace cyklostezky od Města Světlá nad Sázavou a zmocňuje starostu města 

k podpisu prohlášení. 
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11.2016/212RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záštitu Města Ledeč nad 

Sázavou nad projektem „Nesoudíme. Pomáháme“. 

 

 

III. RM souhlasí 
 

11.2016/1RM-so) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2010-001-000330 k odběrnému místu Mateřská 

škola Ledeč nad Sázavou, Stínadla 1049 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčkův 

Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, Havlíčkův Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem 

Mateřskou školou Ledeč nad Sázavou, se sídlem Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 71004084 a pověřuje starostu města jako zástupce majitele budovy podpisem této 

smlouvy.  

 
11.2016/2RM-so) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2010-001-000328 k odběrnému místu Mateřská 

škola Ledeč nad Sázavou, Družstevní 1060 mezi společností Vodovody a Kanalizace 

Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, Havlíčkův Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a 

odběratelem Mateřskou školou Ledeč nad Sázavou, se sídlem Stínadla 1049, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, IČO: 71004084 a pověřuje starostu města jako zástupce majitele budovy 

podpisem této smlouvy. 

 

 

IV. RM odkládá 
 

11.2016/9RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 

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

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2215/27- ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 120 m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 6. 6. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


