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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 15. srpna 2016 

15/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

15.2016/39RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o možnostech 

řešení energetické náročnosti budovy ZUŠ v rámci OPŽP – Prioritní osa 5: Energetické 

úspory, Specifický cíl: 5. 1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie. 

 

15.2016/40RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 120 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr směny pozemků ve 

vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou parc. číslo 916, 917, 918, 911, 906/4 a část pozemku 

parc. číslo 906/2, celková plocha pozemků je cca 6 920 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. Za nově 

vzniklý pozemek na základě sloučení oddělených pozemků z parc. čísel 923 a 920 k.ú. Ledeč 

nad Sázavou pod jedno parc. číslo o celkové ploše cca 6 920 m
2
 od firmy KOVOFINIŠ s.r.o. 

v lokalitě Plácky. 

 

15.2016/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, u morového sloupu 1x týdně obchodní 

firmou Vladimír Kubizňák, se sídlem Golčův Jeníkov, ul. V Zahradách čp. 708, IČ: 

42910757, za účelem prodeje grilovaných výrobků. 

 

15.2016/42RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí provedení dotazníkového 

šetření společností Advenió, Hněvkovská 1234/24, Praha 4 v Ledči nad Sázavou v průběhu 

měsíce září. 

 

II. RM schvaluje 

 

15.2016/260RM-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 – Základní umělecká škola Ledeč 

nad Sázavou příspěvková organizace na „Akademie umění seniorů“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

15.2016/261RM-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 na akci 

„Sanace skalní stěny ul. Barborka Ledeč nad Sázavou“ za částku 493.633,- Kč bez DPH, 

597.295,93 Kč s DPH s firmou ROCKNET s.r.o., (IČ : 27357694, DIČ: CZ27357694) se 

sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

15.2016/262RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dešťové 

kanalizace a opravy vodovodu“, která je související investicí akce „Úprava křižovatky MK a 

III/01830 v Ledči nad Sázavou“ – společnost Grebner projektová a inženýrská kancelář s. r. 

o., Jeseniova 52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655, s nabídkovou cenou ve výši 122 000,- Kč + 

DPH v zákonné výši. 
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15.2016/263RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

hodnotící komise a v souladu se Smlouvou o společném postupu zadavatelů ze dne 18. 5. 

2016, dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad 

Sázavou“ - společnost Porr a. s., Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10, Strašnice, IČO:  

43005560, s nabídkovou cenou v celkové výši 9 751 417, 32 Kč + DPH v zákonné výši. 

 

15.2016/264RM-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 dodatku č. I ke 

„Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu“, kterým se navyšuje dotace MPSV na podporu poskytování sociálních 

služeb v roce 2016 a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

15.2016/265RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky 

SDH Ledeč nad Sázavou k zabezpečení akce Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolek a side, 

která se bude konat dne 24. 9. 2016, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách 

motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

15.2016/266RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

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

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

při zabezpečení akce Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolek a side, která se bude konat dne 

24. 9. 2016, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města 

Ledeč nad Sázavou v počtu 4 členů. 

 

15.2016/267RM-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,  zveřejnění záměru 

prodeje části pozemku parc. č. 2215/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m
2 

(dle GP č. 2309-170/2016 pozemek parc. č. 2215/120, který se skládá z dílu ozn. „d“) v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou a části pozemku parc. č. 2215/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 4 m
2
 (dle GP č. 2309-170/2016 díl ozn. „b“ – 1 m

2
 a díl ozn. „c“ – 3 m

2
) v k. ú. Ledeč 

nad Sázavou. 

 

15.2016/268RM-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,  zveřejnění záměru 

prodeje pozemku parc. č. 2192/9 – zahrada o výměře 101 m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

15.2016/269RM-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 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 srpna 2016 do 31.12.2016 z důvodu zateplení domu Společenstvím 

vlastníků bytů M. Majerové 924, Ledeč nad Sázavou za částku 1.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem nájemní smlouvy. 

 

15.2016/270RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Lenkou 

Smítkovou, pracovnicí odboru samosprávy s účinností od 16. 8. 2016. 
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15.2016/271RM-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. 23, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu J. L. a paní S. L., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou  

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. 

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

měsíčně. 

 

15.2016/272RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu č. 1210 v ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou 

paní M. O. dohodou ke dni 31. 8. 2016. 

 

15.2016/273RM-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. 1210, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 

M. J., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

 

III. RM doporučuje 

 

15.2016/3RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 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 stavebních prací na 

akci „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou“: „SO 101 – Komunikace, 

SO 104 – VRN“ -  se společností Porr a. s., Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10, Strašnice, 

IČO: 43005560 s nabídkovou cenou ve výši 5 056 185, 20 Kč + DPH v zákonné výši. 

 

IV. RM neschvaluje 
 

15.2016/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Centrum české historie, o.p.s. na 

„Dny české historie“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková      Ing. Jan Drápela 

     místostarostka         místostarosta 

 

V Ledči nad Sázavou 15. 8. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


