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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 20. června 2016 

12/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

12.2016/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

12.2016/29RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

12.2016/30RM-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 informaci o zmapování 

kritických míst skalních masivů na území města Ledeč nad Sázavou. 

 

12.2016/31RM-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 14.6.2016“. 

 

12.2016/32RM-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, „Dílčí vyúčtování kulturních 

akcí k 30.6.2016“. 

 

12.2016/33RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 

2016 budou termíny schůzí rady města 11.7., 25.7., 15.8., 29.8. a 19.9. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

12.2016/213RM-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 27. 6. 2016. 

 

12.2016/214RM-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 pro roky 

2016 – 2019 s firmou EKOIMPEX Vysočina s.r.o., se sídlem: Javorová 2262, Pelhřimov 393 

01. Předmětem smlouvy je „Údržba zeleně na území města Ledeč nad Sázavou – následná 

péče o vysazenou zeleň v rámci realizovaného dotačního titulu - Regenerace zeleně 

Města Ledeč nad Sázavou “ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

12.2016/215RM-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 

Pavel Kosík, DiS., Okrasné rostliny – GREEN PLANET, Rozkoš 187, 582 91 Světlá nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Předmětem smlouvy jsou 

„Sadové úpravy okolí domu s pečovatelskou službou Ledeč nad Sázavou“ za částku 

371.016,60 Kč bez DPH 448.930,09 Kč s DPH. 
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12.2016/216RM-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 pozemku 

parc. č. 1230/43 – orná půda o výměře 10 000 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a pozemků 

parc. č. 1230/57 – orná půda o výměře 2000 m², parc. č. 1230/58 – orná půda o výměře 2123 

m² a  parc. č. 1230/59 – orná půda o výměře 3000 m² vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, 

které byly geometrickým plánem č. 2273-120/2015 ze dne 19. 3. 2015, vypracovaným 

společností Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o., odděleny od pozemku parc. č. 1230/44 – 

orná půda v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 

 

12.2016/217RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rekonstrukci přístupu do 

areálu ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou, firmou EVOS-HYDRO, s.r.o., dle cenové nabídky. 

 

12.2016/218RM-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 nebytových prostor v přízemí domu čp. 145 v ul. Mlýnská v Ledči nad 

Sázavou po bývalém úřadu práce. 

 

12.2016/219RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí pana P. G., Ledeč nad Sázavou 

za člena Bytového družstva Melechov se sídlem Sázavská 263, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 25972294. 

 

12.2016/220RM-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. 5, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu F. 

K., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1.7. 2016 do 30. 6. 2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.063,- 

měsíčně. 

 

12.2016/221RM-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. 4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou M. S., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.9.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 734,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje 

zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

12.2016/222RM-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. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, J. a F. S., a to na 

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

sjednané dohodou ve výši 1.145,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

12.2016/223RM-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. 9 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou J. a M. S., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.7.2016 do 31.12.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou 
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schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1903,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje 

zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

12.2016/224RM-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 1.7.2016 do 30.9.2016. 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. 

 

12.2016/225RM-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 finančního daru pro 

Základní uměleckou školu Ledeč nad Sázavou ve výši 48.131,- Kč, na základě darovací 

smlouvy od Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

12.2016/226RM-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 finančního daru pro 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou ve výši 62.670,- Kč, na základě 

darovací smlouvy od Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

12.2016/227RM-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, bezplatné zapůjčení 2 ks 

mobilních WC Obecnímu úřadu Pavlov, při konání kulturní akce Pavlovské slavnosti na den 

20.8.2016 s tím, že přeprava bude zajištěna a hrazena  Obecním úřadem Pavlov. 

 

12.2016/228RM-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. aj. M., Ledeč nad 

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

na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.9.2016. 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. 

 

12.2016/229RM-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 3. čtvrtletí roku 2016, a to: 18.7. a 5.9. 

 

12.2016/230RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost manželů M. a Mgr. R. 

K. (nájemci bytu č. 5 v domě čp. 556, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou) o poskytnutí 

podnájmu R. P., Humenné, a to na dobu určitou ode dne 14.6.2016 do 14.7.2017. 

 

12.2016/231RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, osvobození platby pronájmu 

ledečské synagogy dne 17. 6. 2016 pro koncert Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou 

a pěveckého sboru Gaudeamus. 
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12.2016/232RM-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 hudebních děl VP_2016_112210 za cenu 4.937,- Kč včetně DPH s 

firmou OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. Armády 786/20, 

160 56  Praha 6 – Bubeneč, IČ : 63839997 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

III. RM souhlasí 

 

12.2016/3RM-so) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s umístěním, ohlášením či povolením 

a realizací stavby „Novostavba RD na poz. parc. č. 83/1 v k. ú. Souboř“, se zřízením sjezdu z 

účelové komunikace na pozemku parc. č. 330 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Souboř na pozemek  stavby RD parc. č. 83/1 v k.ú. Souboř a s úpravou stávající veřejné 

komunikace, spočívající ve zřízení obratiště na pozemku parc. č. 330 a jeho případném 

zpevněním vyštěrkováním, které provede stavebník na vlastní náklady a v potřebném rozsahu 

(dle situačního výkresu č. C 1.2, zpracovaným společností PROJEKT SVĚTLÁ, v. o. s. 

z 06/2016) s tím, že si stavebník na vlastní náklady zjistí existenci inženýrských sítí v 

upravovaném úseku komunikace a v případě dotčení těchto sítí či jejich ochranných pásem, si 

zajistí odsouhlasení úpravy jejich vlastníky (stavebník – p. M. J., Ledeč nad Sázavou) a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasu. 

 

 

IV. RM povoluje 
 

12.2016/2RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje na základě žádosti 

ředitelky Základní školy v Ledči nad Sázavou a dle ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

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

předpisů a ust. § 4 vyhlášky MŠMT č. 48/2006 Sb., výjimku z počtu dětí ve školním roce 

2016/17 ve vyjmenovaných třídách školy takto: 

VI.A – 32 žáků (nejvyšší počet žáků ve třídě povýšen o dva žáky)  

VI.B – 32 žáků (nejvyšší počet žáků ve třídě povýšen o dva žáky)  

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

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 

12.2016/3RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje v souladu s ust. § 55 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokračování v základním vzdělávání T. F. a M. M.  

na Základní škole v Ledči nad Sázavou. 

 

 

V. RM neschvaluje 
 

12.2016/8RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a 

§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejnění 

záměru prodeje pozemku parc. č. 2215/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 120 

m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 
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12.2016/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 pozemků parc. č. 21/1 o výměře 946 m
2
, parc. č. 21/2 o výměře 

242 m
2
, parc. č. 22/4 o výměře 329 m

2
, parc. č. 22/5 o výměře 2227 m

2
, parc. č. 22/6 o 

výměře 92 m
2
 a parc. č. 318/7 o výměře 10 m

2
 vše v katastrálním území Habrek. 

 

 

VI. RM ukládá 
 

12.2016/17RM-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, v rámci grantového programu 

Odpady 2016, na podporu předcházení vzniku odpadů a opětovné použití a třídění odpadů, 

projekt „Pořízení kompostérů a na zpevnění ploch kontejnerových stání pro kontejnery na 

tříděný odpad“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 20. 6. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


