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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 20. února 2017 

03/2017/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

03.2017/7RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

03.2017/34RM-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. 2. 2017. 

 

03.2017/35RM-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 2017 – Akademie bojových umění a sportu „Karate pořádání a účast závodů, 

seminářů, sportovního soustředění, nákup sportovního vybavení“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

03.2017/36RM-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 2017 – Centrin CZ s.r.o. „Zlepšení sociálních služeb - rekonstrukce výtahu, úprava 

vnitřních prostor“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

03.2017/37RM-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 2017 – Český svaz chovatelů, Základní organizace Ledeč nad Sázavou „Výstava 

drobného zvířectva“ ve výši 15.000,- Kč. 

 

03.2017/38RM-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 2017 – Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ledeč nad Sázavou „Oprava 

střechy a okolí“ ve výši 15.000,- Kč. 

 

03.2017/39RM-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 2017 – Háta, o.p.s. „Centrum denních služeb Barborka“ ve výši 40.625,-Kč. 

 

03.2017/40RM-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 2017 – Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou „Provoz a údržba lyžařského Sportoviště 

Melechov“ ve výši 20.000,- Kč 

 

03.2017/41RM-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 2017 – Notorix Denatur „Bitva o Notorburg “ ve výši 20.000,- Kč. 



03/2017/RM  2/5 

 

 

 

03.2017/42RM-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 2017 – Oblastní charita Havlíčkův Brod „ Mateřské centrum Ledňáček“, ve výši 

10.000,- Kč. 

 

03.2017/43RM-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 2017  –  Stanice Pavlov, o.p.s. „Provoz záchranné stanice ochrany fauny Pavlov“ ve 

výši 20.000,- Kč. 

 

03.2017/44RM-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 2017 – Svaz důchodců České republiky, o.s. MO Ledeč nad Sázavou 

„Vyúčtování za služby spojené s nájmem nebytového prostoru Husovo nám. 16 za rok 2016“ 

ve výši 10.687,- Kč.  

 

03.2017/45RM-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 2017 – Svaz důchodců České republiky, o.s. MO Ledeč nad Sázavou „Na 

plánované akce v roce 2017“ ve výši 30.000,- Kč. 

 

03.2017/46RM-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 2017 – Tenisový klub „Na činnost klubu“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

03.2017/47RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přidělení finančních prostředků z 

rozpočtu města pro rok 2017 starostovi města ve výši 50.000,- Kč pro poskytování darů. 

 

03.2017/48RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí smluví pokuty ve výši 

5.895,- Kč Ambulanci gastroenterologické interní a chirurgické, s.r.o. (MUDr. S.), IČO: 

24253511 z důvodu doplacení dlužné částky za nájemné srpen – prosinec 2016.  

 

03.2017/49RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požadovat úhradu za nájem a služby 

na nebytové prostory v budově polikliniky, které užívala Ambulance gastroenterologická 

interní a chirurgické, s.r.o. (MUDr. S.), IČO: 24253511 do data 9. 1. 2017 – zánik nájemního 

vztahu, dle odstoupení od smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/372015/N 

ze dne 25. 7. 2015. Od 10. 1. – 31. 1. 2017 se jednalo o dobu nezbytně nutnou pro vyklizení 

prostor, nepožadujeme úhradu za nájem a služby z toho důvodu, že nebytové prostory byly 

předány v pořádku.  

 

03.2017/50RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nepožadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 10 tis. Kč za nezahájení stavby RD nejpozději do 18-ti měsíců od podpisu 

smlouvy a smluvní pokuty ve výši 10 tis. Kč za nedokončení stavby RD do fáze 1. 

nadzemního podlaží nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy a to na pozemku parc. č. 906/35, 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou, dle Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 

22. 5. 20174, panem A. S., z důvodu prodeje předmětného pozemku třetí osobě a to se 

souhlasem Města Ledeč nad Sázavou (nemožnost splnění závazku ve stanovených termínech). 
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03.2017/51RM-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 - finančního 

daru pro Město Ledeč nad Sázavou v celkové výši 1.000,- Kč od pana R. K. 

 

03.2017/52RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina 

„Smlouvu o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu) na zajištění sociální služby_Pečovatelská služba v Ledči nad 

Sázavou v roce 2017 v celkové výši 1.355.000,- Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 

7.2.2017 usnesením  č. 0041/01/2017/ZK a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

03.2017/53RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dodatku č. 9 ke smlouvě „KŘ-

556/5-2009 o zabezpečení požární ochrany, uzavřené mezi městem Ledeč nad Sázavou a ČR 

– Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina“ a zmocňuje starostu města k podpisu 

dodatku č. 9 této smlouvy. 

03.2017/54RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č. 14431306-

02-2017-01 o koupi tiskárny bizhub C224 za cenu 1,00 Kč bez DPH se společností Konica 

Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

03.2017/55RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č. 14431307-

02-2017-01 o koupi tiskárny bizhub C284 za cenu 1,00 Kč bez DPH se společností Konica 

Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

03.2017/56RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přílohu č. 1 

ke Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů. 

 

03.2017/57RM-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. 1104, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě 

s pečovatelskou službou panu J. J. a to na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- 

měsíčně. 

 

03.2017/58RM-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. 7/1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou A. Z. na dobu určitou od 

1.3.2017 do 28.2.2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 

ve výši 1.604,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu 

na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

03.2017/59RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečení zimního 

úklidu účelových přístupových komunikací. Jedná se o komunikace v délce cca 1.300 m na 

území města Ledeč nad Sázavou a v jeho místních částech Habrek, Obrvaň a Souboř, 

uvedených v grafické příloze. 
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03.2017/60RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102, odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pracovně 

lékařských služeb s poskytovatelem Rodinný lékař Ledeč s. r. o., se sídlem Husovo náměstí 

12, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupeným MUDr. O. J. a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

03.2017/61RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovení §102 

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

organizaci veřejné služby, v souladu s ustanovením § 18a zákona č., 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města podpisem žádosti. 

 

03.2017/62RM-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 o 

veřejných službách č. 110/2017 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM 

transport. a.s. Jihlava na rok 2017 v předloženém znění. Předmětem dodatku je napravení 

administrativní chyby při stanovení ceny dopravního výkonu. Rada města pověřuje starostu 

města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše uvedeného dodatku. 

 

 

III. RM stanovuje 

 

03.2017/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.3.2017 do 

30.9.2017 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 31. Od 1.10.2017 se 

celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu stanovuje opět na 30. 

 

 

IV. RM neschvaluje 

 

03.2017/3RM-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 2017 – FOKUS Vysočina – „Financování sociálních služeb pro občany Ledče 

n.S. poskytované organizací FOKUS“. 

 

03.2017/4RM-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 2017 – V. K. „Úhrada neinvestičních nákladů na uživatele sociálních služeb 

DANETA“. 

 

03.2017/5RM-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 2017 – 1. Kočičí útulek na Vysočině z.s. „péče o nalezená zvířata, úhrada 

faktur za veterinární úkony, krmení, náklady na provoz“. 

 

03.2017/6RM-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 2017 – Oblastní charita Havlíčkův Brod “ Chráněné bydlení Petrklíč“. 

 

03.2017/7RM-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 2017 – Oblastní charita Havlíčkův Brod „Raná péče“. 
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V. RM nepřijatá usnesení 

 

03.2017/1RM-nepř) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2017 vyvěsit tibetskou vlajku na průčelí budovy 

městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 20. 2. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


