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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 11. července 2016 

13/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

13.2016/34RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.05.2016/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

13.2016/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci a cenovou 

kalkulaci, týkající se využívání velkoobjemových kontejnerů na území města Ledeč nad 

Sázavou pro účely sběru biodpadu. 

 

13.2016/36RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci „funkční 

využití ploch“ o jejichž koupi žádá paní J. R. Pozemky jsou v neurbanizovaném území (trvalé 

travní plochy, krajinná zeleň). 

 

 

II. RM schvaluje 

 

13.2016/233RM-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 č. FV01571.0037 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového 

programu „Naše škola 2016“, na podporu realizace projektu „Celková rekonstrukce 

sociálního zařízení v pavilonu B, ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou“ ve výši 20 % 

z celkových uznatelných nákladů projektu (nejvýše však 119 668,- Kč) s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

13.2016/234RM-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 č. FV01560.0007 z  Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového 

programu „Bezpečná silnice 2016“, na podporu projektu „Vybudování nové zastávky linkové 

dopravy v místní části Ledče nad Sázavou - Habreku“ ve výši 50% celkových uznatelných 

nákladů projektu (nejvýše však 51 434,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

13.2016/235RM-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 FV01577.0055 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového 

programu „Informační a komunikační technologie 2016“, Titul B: „Bezpečnost a archivace 

dat“ na podporu projektu „Pořízení Firewallu + PDU pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 

60% celkových nákladů projektu (nejvýše však 53 724,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 

Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.   

 

13.2016/236RM-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 FV01577.0054 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového 
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programu „Informační a komunikační technologie 2016“, Titul C: „Virtualizace“ na podporu 

projektu „Pořízení síťového přepínače včetně 2 ks síťových karet pro město Ledeč nad 

Sázavou“ ve výši 40% celkových nákladů projektu (nejvýše však 28 500,- Kč) s Krajem 

Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

13.2016/237RM-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 č. ZZ01630.009 z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu akce „Technická 

ochrana budovy MŠ Stínadla v Ledči nad Sázavou“ ve výši 30% z celkových nákladů akce 

(nejvýše však 14 425,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

13.2016/238RM-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 právu 

provést stavbu č. EP-12-2002915/PS/01, kdy předmětem je založení práva stavebníka umístit 

stavbu – přeložení stávajícího venkovního vedení NN do nové trasy na pozemku parc. č. 

1238/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

13.2016/239RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 39 odst. 1  a § 

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

pronájmu části pozemku parc.č. poz. 2070/24 – ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou 300 m
2
 – okolo domu čp. 924 od 1.8.2016 – 31.12.2016. 

 

13.2016/240RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci na 

výběr zhotovitele stavebních prací akce „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům“, 

vypracovanou společností Stavona Tender, s. r. o., Jihlava, IČO: 02850311 a oslovení 

navržených společností s Výzvou k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního 

řízení na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům“. 

 

13.2016/241RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemního vztahu k 

části objektu občanské vybavenosti čp. 145 (přízemí domu čp. 145 v rozsahu 94,74 m
2
) v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou se společností Ing. František Hort – REGATECH, IČO: 45584923 

dohodou. 

 

13.2016/242RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem nebytových prostor 

v přízemí domu čp. 145 v ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou (po bývalém úřadu práce) 

v rozsahu 94,74 m
2
 firmě REGATECH s. r. o., IČO: 04862287, se sídlem Mlýnská 145, 584 

01 Ledeč nad Sázavou za cenu 490,-Kč/m
2 

+ DPH (ročně) dle Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor č. 56/2016. 

 

13.2016/243RM-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 

z Kraje Vysočina „Darovací smlouva na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol 

vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí 

při zabezpečování vzdělávání těchto žáků v roce 2016“ ve výši 238.000,- Kč, dle rozhodnutí 

Kraje Vysočina dne 29.3.2016, číslo usnesení 0162/02/2016/ZK a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 
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13.2016/244RM-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. 36, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. 

K., Chřenovice a to na dobu určitou od 1 .8. 2016 do 31. 7. 2017 s tím, že se do pronajatého 

bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.070,- 

měsíčně. 

 

13.2016/245RM-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. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, L. V., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.7.2016 do 31.8.2016. 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. 

 

13.2016/246RM-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 dodatku č.1 ke 

smlouvě schválené RM dne 16.5.2016 pod č.j. 09.2016/187RM-s) 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.  

 

13.2016/247RM-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 „Smlouva o poskytnutí podpory vypracování plánu odpadového 

hospodářství (POH Města Ledeč nad Sázavou)“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

13.2016/248RM-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 18.7.2016. 

 

13.2016/249RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

(části chodníku) o celkové rozloze 8 m
2
 před čp. 67 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 

za účelem předzahrádky pro restauraci Alenka. 

 

 

III. RM odkládá 

 

13.2016/10RM-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 výběru 

zhotovitele na úpravu zpevněných ploch u čp. 548-550 v Ledči nad Sázavou. 
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IV. RM ukládá 
 

13.2016/18RM-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 zpracování a 

podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Investujeme v sociálních službách 2016“, na podporu zajištění dostupnosti sociálních služeb 

pro širší skupinu potřebných občanů Kraje Vysočina, projekt „Pořízení nového vozu pro 

DPS“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 11. 7. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


