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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 19. září 2016 

17/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

17.2016/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

17.2016/47RM-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, rozhodnutí Krajského úřadu 

Kraje Vysočina ze dne 12.9.2016 pod č.j. KUJI 69269/2016,OZPZ2549/2016 Vopr, kterým 

byl právnické osobě Městu Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO : 002 67 759 udělen souhlas k provozování uzavřené skládky ve třetí fázi 

provozu – zařízení neurčeného k nakládání s odpady  za účelem zajištění následné péče o 

skládku po jejím uzavření- provozovna  „Uzavřená skládky odpadů S-OO Rašovec ve třetí 

fázi provozu, která se nachází na adrese Rašovec, Ledeč nad Sázavou, na pozemcích 

parc.č. 2031/1 a 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a na pozemku parc.č. 295/2 v k.ú. 

Obrvaň“.  

 

17.2016/48RM-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, předávací protokol mezi 

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

firmou TS s.r.o. Ledeč nad Sázavou ze dne  14.9.2016. 

 

17.2016/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2016 budou termíny schůzí rady města 17.10., 7.11., 21.11. a 12.12. 

 

17.2016/50RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zvláštní užívání 

veřejného prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou (umístění stolku před 

budovou MěÚ Ledeč nad Sázavou), a to dne 4. 10. 2016 Domohu Háj, příspěvková 

organizace, Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 60128054 za účelem prodeje jejich 

výrobků a prezentace Domova Háj v týdnu sociálních služeb.  

 

II. RM schvaluje 

 

17.2016/290RM-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 pozemků parc.č. 295/2 v k.ú. Obrvaň a 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o 

výměře cca 5.000 m
2
. 

 

17.2016/291RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednorázové využití pozemků 

parc.č. 2031/1 a 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pozemků  parc.č. 295/2 v k.ú. 

Obrvaň“  ve dnech 22.-25.9.2016 za účelem pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

čtyřkolek a sajdkár a PČR čtyřkolek a sajdkár, které se bude konat dne 24.9.2016. Svůj 

souhlas podmiňuje tím, že pořadatel Automotoklub Ledeč nad Sázavou, IČ: 46485864, se 

sídlem Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupený předsedou spolku 

Jiřím Součkem bude plně akceptovat podmínky provozního řádu, které byly stanovené 
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rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 12.9.2016 pod č.j. KUJI 

69269/2016,OZPZ2549/2016 Vopr, kterým byl právnické osobě Městu Ledeč nad Sázavou, 

Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO : 002 67 759 udělen souhlas 

k provozování uzavřené skládky ve třetí fázi provozu – zařízení neurčeného k nakládání 

s odpady  za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím uzavření- 

provozovna  „Uzavřená skládky odpadů S-OO Rašovec ve třetí fázi provozu, která se 

nachází na adrese Rašovec, Ledeč nad Sázavou, na pozemcích parc.č. 2031/1 a 2031/2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou a na pozemku parc.č. 295/2 v k.ú. Obrvaň“. 

 

17.2016/292RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 6 písm. b) a 

odst. 1 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších změn a doplňků podání žádosti o pořízení „Územního plánu města Ledeč nad 

Sázavou“ a pověřuje starostu města podepsáním této žádosti. O pořízení bude opětovně 

požádán Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou. 

 

17.2016/293RM-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. 1908/11 – zahrada o výměře 87 m
2
 v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

17.2016/294RM-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. 1242/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, dle GP č. 2315-369/2016 

zpracovaného společností GEODÉZIE Ledeč nad Sázavou s.r.o., pozemek ozn. č. 1242/16 o 

výměře 58 m
2
, orná půda v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

17.2016/295RM-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 výpůjčce 

movitého majetku (nabíječ jednonásobný, radiostanice vozidlová, mikrofon externí, panel 

ovládací CCP, 2 x radiostanice ruční SMART REPASE HT 6009) v celkové účetní hodnotě 

ve výši 174 074, 04 Kč pro plnění úkolů SDH města Ledeč nad Sázavou vyplývajících ze 

zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, 

IČO: 70885184 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

17.2016/296RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou (umístění dočasných staveb a zařízení 

sloužících pro poskytování prodeje a ostatních služeb), a to 1 x týdně (pátek), panem Aloisem 

Culkem, Václavské náměstí 183, 284 01 Kutná Hora, IČ: 10245561, za účelem prodeje ovoce 

a zeleniny.  

 

17.2016/297RM-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 části pozemku, 

parc. č. poz. 2669 - ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 150 m
2
 - 

okolo domu čp. 603-605 od září 2016 do 15. 10. 2016 z důvodu výměny oken v domě, 

Společenství vlastníků bytů Jaroslava Haška čp. 603-605, Ledeč nad Sázavou, IČO: 

25967690 za částku 1.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  
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17.2016/298RM-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, předložené nájemní 

smlouvy na pronájem volebních místností ve dnech 7. a 8. října 2016 pro volby do 

zastupitelstva kraje v roce 2016 a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 

v celkové výši nájemného 16.840,- Kč. V případě konání druhého kola voleb do 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR ve dnech 14. a 15. října 2016 platí stejné podmínky pronájmu volebních 

místností v celkové výši nájemného 16.840,- Kč. RM zároveň pověřuje starostu města jejich 

podpisem. 

 

17.2016/299RM-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., a to na dobu 

určitou od 1. 10. 2016 do 30. 11. 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. 

 

17.2016/300RM-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., prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 8 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 

10. 2016 do 30. 11. 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. 

 

17.2016/301RM-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., na dobu určitou 

od 1. 10. 2016 do 31. 12. 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. 

 

17.2016/302RM-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, K. K., prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 5 v ul. Hlaváčova 561 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 

10. 2016 do 30. 9. 2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 2.809,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 

 

17.2016/303RM-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. 6 v domě čp. 562, ul. Hlaváčova v Ledči nad Sázavou P. P., a to na dobu 

určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2494,- Kč měsíčně. Pronajímatel požaduje zaplacení jednorázově 

měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. 

 

17.2016/304RM-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 
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pronájmu částí pozemků parc. č. 2512/1 – ostatní plocha (způsob využití silnice), o výměře 83 

m² a parc. č. 2514 – ostatní plocha (způsob využití neplodná půda), o výměře 2 m², oba v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou. 

 

17.2016/305RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Souhlas vlastníka 

s dočasným záborem částí pozemků parc. č. 2512/1 o výměře 83 m² a parc. č. 2514 o výměře 

2 m², oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou, s umístěním stavby na výše uvedených pozemcích, 

uložením inženýrské sítě do pozemku a s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „II/130 

Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II, jejímž investorem je Kraj Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasu. 

 

17.2016/306RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

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

pořadu dle přílohy uzavřenou se Studiem DVA s. r. o., zastoupeným MgA. Alžbětou 

Steinerovou – výkonná ředitelka (Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO 24239348) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

17.2016/307RM-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 Celebrity ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 

 

17.2016/308RM-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 4. čtvrtletí roku 2016, a to: 24.10., 28.11. a 19.12. 

 

17.2016/309RM-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 16. 6. 2004 na pronájem pozemku parc. č. 2454 – zahrada o výměře 2135 m2 s Českým 

svazem chovatelů ZO Ledeč nad Sázavou, IČO: 69154899 spolu se všemi dodatky ke 

smlouvě dohodou ke dni podpisu dohody a zmocňuje starostu města k podpisu dohody.  

 

17.2016/310RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

automatu společnosti Delikomat s.r.o. v prostorách zimního stadionu. 

 

17.2016/311RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou – umístění prezentačního stánku školy v 

pátek 23. 9. 2016 nebo v úterý 27. 9. 2016 (dle aktuálního počasí), od 11:00 hod do 16:00 

hod, pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou, 

Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, za účelem prezentace řemeslných oborů školy v rámci 

Krajské přehlídky Minifestival řemesel 2016. 

 

17.2016/312RM-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 dodání 

hlasovacích lístků voličům pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a pro volby do Senátu 

PČR s firmou - Česká pošta, s. p. a pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše 

uvedené smlouvy. 
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17.2016/313RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednorázové využití pozemků 

parc.č. 2031/1 a 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pozemků  parc.č. 295/2 v k.ú. 

Obrvaň“  za účelem pořádání druhého ročníku neoficiálního agility závodu RašCup, který se 

bude konat dne 9. 10. 2016. Svůj souhlas podmiňuje tím, že pořadatel Český kynologický 

svaz ZKO Ledeč nad Sázavou-730, IČ: 75126851, se sídlem Husovo náměstí 54, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, zastoupený předsedou Ing. Vladimírem Vejsadou bude plně 

akceptovat podmínky provozního řádu, které byly stanovené rozhodnutím Krajského úřadu 

Kraje Vysočina ze dne 12.9.2016 pod č.j. KUJI 69269/2016,OZPZ2549/2016 Vopr, kterým 

byl právnické osobě Městu Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO : 002 67 759 udělen souhlas k provozování uzavřené skládky ve třetí fázi 

provozu – zařízení neurčeného k nakládání s odpady  za účelem zajištění následné péče o 

skládku po jejím uzavření- provozovna  „Uzavřená skládky odpadů S-OO Rašovec ve třetí 

fázi provozu, která se nachází na adrese Rašovec, Ledeč nad Sázavou, na pozemcích 

parc.č. 2031/1 a 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a na pozemku parc.č. 295/2 v k.ú. 

Obrvaň“. 

 

III. RM povoluje 

 

17.2016/4RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou dle ust. § 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 – 33 žáků (nejvyšší počet žáků ve třídě povýšen o tři žáky)  

VI.B – 33 žáků (nejvyšší počet žáků ve třídě povýšen o tři žáky)  

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

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

IV. RM neschvaluje 
 

17.2016/13RM-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. 1304/4 – zahrada o výměře 9696 m
2
 v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou (za rybníkem Hutě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Jan Drápela 

     starosta města             místostarosta 

 

 

V Ledči nad Sázavou 19. 9. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


