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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 12. června 2017 

13/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

13.2017/25RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

13.2017/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 

2017 budou termíny schůzí rady města: 24.7., 21.8., 11.9. 

 

13.2017/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o možnostech 

stran pořízení montážní plošiny pro TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o. 

 

13.2017/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o průběhu prací 

týkajících se výměny střešního pláště na zimním stadionu. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

13.2017/214RM-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 19. 6. 2017. 

 

13.2017/215RM-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 3. čtvrtletí roku 2017, a to: 18.9. 

 

13.2017/216RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71004084 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 
 

13.2017/217RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051540 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 
 

13.2017/218RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71008951 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 
 

13.2017/219RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 

zřízené příspěvkové organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051566 - sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 
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13.2017/220RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání přezkoumání 

hospodaření Města Ledeč nad Sázavou za rok 2017 odboru kontroly Kraje Vysočina a 

pověřuje starostu města podpisem žádosti. 

 

13.2017/221RM-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 – Linka bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč.  

 

13.2017/222RM-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 – D. V. “Czech knights – Toronto 2017_ prestižní turnaj Pro Hockey 

Bauer Spring Shootout v ledním hokeji “ ve výši 5.000,- Kč. 

 

13.2017/223RM-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 „Snížení energetické náročnosti Střediska 

volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ se společností STAVONA Tender, 

spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava, IČO: 02850311 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.  

  

13.2017/224RM-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 podmínkách 

napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 

nájemní, číslo smlouvy: 9417000907/2017/4000208200/047 pro stavbu Ledeč nad Sázavou – 

p.č. 913/13 Plácky II. etapa – STL plynovod a přípojky 11 RD  mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČO: 27295567 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

13.2017/225RM-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 „Sadové 

úpravy zahrady při ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou“, ve výši 77.586,41 Kč s DPH 

s firmou Pavel Kosík, Okrasné rostliny – Gren Planet, Rozkoš 187, Světlá nad Sázavou a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

13.2017/226RM-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 od Ministerstva práce a 

sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na výkon sociální práce v roce 

2017 ve výši 164.580,-Kč. 

 

13.2017/227RM-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. 4 ke 

Smlouvě č. 641/155/2010-11 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění 

dopravní obslužnosti v roce 2010 - 2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou ARRIVA VČ a.s. 

Chrudim v předloženém znění. Předmětem dodatku je změna ceny dopravního výkonu na 

období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu 

k podpisu Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě.  
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13.2017/228RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102  zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku částí pozemků, soc. zařízení a 

část stodoly v prostoru letního areálu v Ledči nad Sázavou, pořadateli - firmě  FORM 

Solution s.r.o. se sídlem Jeremenkova čp. 1211/40b Olomouc - zastoupené P. S., v době od 

17:00 hod dne 17. 8. 2017 do 12:00 hod dne 20. 8. 2017, na pořádání motocyklové akce 

Melechovský okruh 2017 s tím, že pokud by v tento daný termín začaly probíhat práce na 

rekonstrukci kabin, bude akce Melechovského okruhu 2017 přesunuta do prostor „Rašovce“ – 

pozemek parc. č. 2031/1 a parc. č. 2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a část pozemku parc. č. 

295/2 v k.ú. Obrvaň, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

13.2017/229RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování propagačních předmětů Města 

Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce Melechovský okruh 2017, která se 

uskuteční ve dnech 17. 8. až 20. 8. 2017. 

 

13.2017/230RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia 

Obci Kozlov na akci – Sraz rodáků a 120 let výročí sboru dobrovolných hasičů ve Vrbce, 

která se bude konat dne 24. 6. 2017. 

 

13.2017/231RM-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. 5, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. 

K. a to na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.063,- měsíčně. 

 č. 19, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. 

P. a to na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.054,- měsíčně. 

 č. 27, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. 

P. a to na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.068,- měsíčně. 

 

13.2017/232RM-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. 5 v domě čp. 559, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou v Ledči nad Sázavou, 

manželům R. a M. Z. a to na dobu určitou od 01.07.2017 do 31.12.2017. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.568,- Kč měsíčně. Pronajímatel 

nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za 

plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

III. RM povoluje 

 

13.2017/1RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje v souladu s ust. § 55 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokračování v základním vzdělávání T. F., a M. M., 

na Základní škole v Ledči nad Sázavou. 
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Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Jan Drápela 

    starosta města            místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12. 6. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


