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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 29. srpna 2016 

16/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

16.2016/43RM-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, návrh nového Provozního 

řádu „Uzavřené skládky odpadů S-OO - Rašovec - Ledeč nad Sázavou ve třetí fázi 

provozu“.  
 
16.2016/44RM-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, dopis firmy TS s.r.o. Ledeč 

nad Sázavou ze dne 23.8.2016, že nemá zájem od 01.09.2016 provozovat skládku Rašovec.  

 

16.2016/45RM-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, kladné vyjádření Krajské 

hygienické stanice v Havlíčkově Brodě ze dne 23.8.2016, týkající se kulturních a sportovních 

aktivit na skládce Rašovec. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

16.2016/274RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  změnu provozovatele skládky 

Rašovec. Současný provozovatel skládky firma TS Ledeč nad Sázavou s.r.o., Pod Stínadly 

592,584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 252 81 208 bude od data nabytí právní moci rozhodnutí 

Krajského úřadu, týkajícího se změny provozního řádu, nahrazen, novým provozovatelem, a 

to Městem Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759. 

 

16.2016/275RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opravu fasády budovy čp. 7 

(Městský úřad) v Ledči nad Sázavou, firmou Atos spol. s r.o. Husovo náměstí čp. 139, Ledeč 

nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

16.2016/276RM-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 sociálního 

zařízení v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450, firmou Atos spol. 

s r.o. Husovo náměstí čp. 139, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

16.2016/277RM-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 nájemní smlouvy ze 

dne 31. 7. 2007 na pronájem nebytových prostor – provozování oční optiky v budově 

polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou s paní Ivanou Gurovou, bytem Náměstí T. G. M. 

198, 583 01 Chotěboř, IČO: 74587587 spolu se všemi dodatky ke smlouvě dohodou ke dni 

31. 10. 2016 a zmocňuje starostu města k podpisu dohody.  
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16.2016/278RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst. 1 a § 102 

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

pronájmu nebytového prostoru o celkové ploše 14, 05 m² v 2. NP budovy polikliniky v Ledči 

nad Sázavou, ulice Habrecká č. p. 450, který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou. 

 

16.2016/279RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy 

na pronájem části pozemku parc. č. 209/7 o výměře 10 m
2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu P. 

P., Ledeč nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31. 8. 2017 a pověřuje starostu města k podpisu dodatku 

nájemní smlouvy č. 10. 

 

16.2016/280RM-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 

pronájmu části pozemku parc. č. 2669 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 

150 m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

16.2016/281RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

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

uměleckého pořadu dle přílohy uzavřenou s Agenturou HARLEKÝN s.r.o. zastoupenou 

panem Václavem Hanzlíčkem - jednatelem, Jarníkova 1875/14, 148 00 Praha 4, IČ 27196631 

a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

16.2016/282RM-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 představení Příběh Coco Chanel ve výši 300,- Kč/1 vstupenka. 

 

16.2016/283RM-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 1.9.2016 do 31.12.2016. 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. 

 

16.2016/284RM-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. 6, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě 

s pečovatelskou službou paní J. Z., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 15. 9. 2016 do 

30. 9. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 054,- 

měsíčně. 

 

16.2016/285RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opravu komunikace vjezdu 

k farní budově v Ledči nad Sázavou v ul. Mlýnská čp. 148 na náklady žadatele. 

 

16.2016/286RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřízení předkupního práva 

věcného ve prospěch Města Ledeč nad Sázavou k pozemku parc. č. 2454 – zahrada o výměře 
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2135 m2 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, jehož prodej byl schválen ZM Českému 

svazu chovatelů ZO Ledeč nad Sázavou, IČO: 69154899, se sídlem Husovo nám. 7, 584 01 

Ledeč nad Sázavou. 

16.2016/287RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřízení zákazu zcizení k 

pozemku parc. č. 2454 – zahrada o výměře 2135 m2 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou 

ve formě věcného práva, jehož prodej byl schválen ZM Českému svazu chovatelů ZO Ledeč 

nad Sázavou, IČO: 69154899, se sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

16.2016/288RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Podlicenční smlouvu mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou a firmou Malované mapy s.r.o., Vodní 1972, Zlín, IČ 24804584, 

která vymezuje práva k užití leteckých snímků z roku 2016 pro propagační účely města a do 

jeho archivu a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

16.2016/289RM-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 5. 9. 2016. 

 

 

III. RM ukládá 

 

16.2016/19RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI vypracovat žádost na 

vypracování cenové nabídky na výměnu 2 ks oken v neurologické ordinaci v Ledči nad 

Sázavou, ul. Habrecká čp. 450. 

 

16.2016/20RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

zpracování pasportu VO v Ledči nad Sázavou, firmou Eltodo, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 

01 Praha 4, Lhotka, IČO: 452 74 517 dle nabídky předložené RM v podkladovém materiálu 

RM-16/2016-15. 

 

16.2016/21RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru vnitřní správy zpracování a 

podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí – dotace na odbornou přípravu členů jednotek SDH a na zásahy 

jednotek SDH mimo katastr obce. 

 

 

IV. RM doporučuje 

 

16.2016/4RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 

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

obce Hradec o finanční dar obci Hradec z důvodu zvýšeného provozu na místní komunikaci, 

starostovi města svolat osobní jednání starostů dotčených obcí. 

 

16.2016/5RM-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 navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Středisko volného času 

Ledeč nad Sázavou. 
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V. RM neschvaluje 
 

16.2016/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o souhlas s 

provedením výměny 2 ks oken v neurologické ordinaci na základě předloženého návrhu 

MUDr. J. Ř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města             místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 29. 8. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


