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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 27. března 2017 

06/2017/RM 

 

I. RM schvaluje 

 

06.2017/92RM-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 dílo na 

zhotovení projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby 

„Výměna střešní krytiny – sportovní centrum Ledeč nad Sázavou č. p. 1292 – ledová plocha“ 

za cenu ve výši 96 000,- Kč + DPH v zákonné výši, s Ing. Jaroslavem Bělohradským, Husovo 

náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 11005203 a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy.  

 

06.2017/93RM-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 Příkazní smlouvy na výkon 

inženýrské činnosti v rozsahu kompletního zabezpečení veřejné soutěže na výběr zhotovitele 

stavebních prací (dle § § 6 a 27 ZMR, zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů) pro stavbu „Výměna střešní krytiny, sportovní centrum Ledeč nad 

Sázavou – ledová plocha“ se společností STAVONA Tender, spol. s r. o., Pražská 8, 586 01 

Jihlava, IČO: 02850311, za nabídkovou cenu ve výši 25 000,- Kč + DPH v zákonné výši a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, včetně podpisu plné moci k zastupování 

Města Ledeč nad Sázavou ve věcech technických a právních souvisejících s výkonem této 

inženýrské činnosti.                    

 

06.2017/94RM-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 smlouvy  o správě letního 

stadionu se společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ke dni 31.3.2017 a pověřuje starostu 

města podpisem dohody. 

 

06.2017/95RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Provozní a návštěvní řád letního 

stadionu. 

 

06.2017/96RM-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 společném 

postupu zadavatelů v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „Oprava komunikace 

ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou II. etapa“ se společností Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

06.2017/97RM-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 Příkazní smlouvy na výkon 

inženýrské činnosti v rozsahu kompletního zabezpečení veřejné soutěže na výběr zhotovitele 

stavebních prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad 

Sázavou II. etapa“ se společností STAVONA Tender, spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 

Jihlava, IČO: 02850311, za nabídkovou cenu ve výši 49 000,- Kč + DPH v zákonné výši a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, včetně podpisu plné moci k zastupování 
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Města Ledeč nad Sázavou ve věcech technických a právních souvisejících s výkonem této 

inženýrské činnosti.   
 

06.2017/98RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru výpůjčky pozemků 

parc. č. poz.: 2031/1; 2032; 2052/3 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, 266/2; 275/8; 293/3; 275/11; 

275/9; 275/7; 360/4; 351/4 v k. ú. Obrvaň + parc. č. poz.: 2031/2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou a 

část pozemku 295/2 v k. ú. Obrvaň za účelem celoročního využívání motokrosového 

závodiště a za účelem pořádání jednotlivých akcí automotoklubu během roku. 

 

06.2017/99RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

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

Ledeč nad Sázavou k zabezpečení akce Přebor Východních Čech SMS Motokrosu 2017, která 

se bude konat dne 7. 5. 2017, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách 

motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

06.2017/100RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 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 Přebor Východních Čech SMS Motokrosu 2017, která se bude konat dne 

7. 5. 2017, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města 

Ledeč nad Sázavou v počtu 4 členů. 

 

06.2017/101RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 3, 8 m x 6, 5 m, v k. 

ú. a obci Ledeč nad Sázavou, před domem č. p. 242 na Husově náměstí  v Ledči nad Sázavou 

(bývalý dům dětí a mládeže), v termínu od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017, za účelem provozování 

letní předzahrádky. 

 

06.2017/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 2215/52 (ostatní plocha, ostatní komunikace) – obdélník o výměře cca 8 m², 

v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, před restaurací Alenka, Husovo náměstí 67, Ledeč nad 

Sázavou, v termínu od 20. 4. 2017 do 30. 9. 2017, za účelem provozování letní předzahrádky. 

 

06.2017/103RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-V-13/2017“ 

uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

dohody. 

 

06.2017/104RM-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. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě 

s pečovatelskou službou paní A. Ž., a to na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 070,- 

měsíčně. 
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06.2017/105RM-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. 19, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě 

s pečovatelskou službou panu J. P., a to na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017. 

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

měsíčně. 

 

06.2017/106RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

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

pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu č. 23, ul. 5. května 1202,  Ledeč nad Sázavou 

v Domě s pečovatelskou službou paní M. B. dohodou ke dni 31. 3. 2017. 

 

06.2017/107RM-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. 23, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní B. 

K., a to na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.047,- 

měsíčně. 

 

06.2017/108RM-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. a J. M., prodloužení 

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

01.04.2017 do 30.06.2017. 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. 

 

06.2017/109RM-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., to na dobu 

určitou od 01.04.2017 do 31.05.2017. 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. 

 

06.2017/110RM-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 věcného daru 2 

m3 lipového dřeva pro terapeutickou dílnu Domova Háj, příspěvková organizace, Háj čp. 

1253, Ledeč nad Sázavou. 

 

06.2017/111RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o 

nájmu nebytových prostor č. OdMI/114/11-N ze dne 21.12.2011 na pronájem sběrného dvora 

– stavební objekt  čp. 1204 na parcele p. č. st. 1917 (manipulační sklad a kancelář), pozemek 

parc.č. st. 1917 – zastavěná ploch a nádvoří o výměře 121 m
2
, zpevněné plochy nádvoří na 

pozemku parcelní číslo 2604/3 o výměře 1181 m
2
 a obslužná komunikace par. č. 2196/10 o 

výměře 225 m
2
 vše  k.ú. Ledeč nad Sázavou, se společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o, 

IČO: 2528208 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
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II. RM ukládá 

 

06.2017/10RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

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

„Infrastruktura ICT 2017“, na podporu projektu „Rozšíření komunikační infrastruktury  

(optické sítě) města Ledeč nad Sázavou“. 

 

06.2017/11RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 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, grantový program „Naše škola 

2017“, na podporu projektu „Celková rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Nádražní v Ledči 

nad Sázavou“.  

 

06.2017/12RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracovat a podat 

žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu „Informační 

a komunikační technologie 2017“, Titul B: „Bezpečnost dat a virtualizace“ na podporu 

projektu „Pořízení serveru pro podporu zálohování do páskové knihovny“. 
 

06.2017/13RM-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 na podporu akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Ledeč nad Sázavou dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím 

Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

    starosta města                místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 27. 3. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


