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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 26. června 2017 

14/2017/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

14.2017/29RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

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

vzdělávání (školský zákon), výsledek konkurzu na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace 

Základní školy Ledeč nad Sázavou.  

 

 

II. RM schvaluje 

 

14.2017/233RM-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 – Myslivecký spolek Želivka Kožlí “ na „Posázavské lesní zkoušky ohařů 

- ceny pro vítěze“ ve výši 3.000,- Kč. 

 

14.2017/234RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu zbytku oken v 

budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 7, firmou Atos spol. s r.o. se 

sídlem Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí čp. 139 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

14.2017/235RM-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 „Spolkový dům Habrek“ 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 Města Ledeč nad Sázavou ve 

věcech technických a právních souvisejících s výkonem této inženýrské činnosti.   

 

14.2017/236RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky, včetně návrhu smlouvy o dílo, na výběr zhotovitele stavebních prací akce 

„Spolkový dům Habrek“, vypracovanou společností Stavona Tender, s. r. o., Jihlava, IČO: 

02850311, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.    

 

14.2017/237RM-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 chodníku před 

domem čp. 1014 v Ledči nad Sázavou ul. Zahrádecká, majitelům nemovitosti a to M. a M. P., 

na své náklady za stanovených podmínek. 
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14.2017/238RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám v domě čp. 555, ulice Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou, suterén o 

výměře 65,90 m
2 

s panem J. H., na dobu do 30-ti dnů za částku - měsíční nájemné 1318,- Kč a 

na služby 52,- Kč a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

 

14.2017/239RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 39 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 

pronájmu nebytových prostor - dvou místností, suterén v domě čp. 555, ulice Ke Stínadlům, 

který stojí na pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 65,90 m
2
. 

 

14.2017/240RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s L. H., 

pracovníkem OS VPP s účinností od 27. 6. 2017. 

 

14.2017/241RM-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 pojistné smlouvy – 

sdružené pojištění vozidla Škoda Rapid s Českou pojišťovnou a.s. Spálená čp. 75/16, Praha 1 

a zmocňuje starostu města k podpisu. 

 

14.2017/242RM-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 

Nadačnímu fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, IČO: 28850599 na akci 

benefiční koncert v Číhošti - skupina Hradišťan, která se bude konat dne 23. 7. 2017. 

 

14.2017/243RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. FV02061.0023 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Investujeme v sociálních službách 2017“, na realizaci akce „DPS – zlepšení kvality 

poskytovaných služeb (úprava prostor pro obsluhu jídlonosičů, pořízení myčky nádobí)“, ve 

výši 70 % z celkových uznatelných nákladů akce (nejvýše však 128 847,- Kč) s Krajem 

Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

14.2017/244RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. FV01987.0017 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Bezpečná silnice 2017“, na realizaci akce „Oprava autobusové čekárny v Koželské ulici v 

Ledči nad Sázavou“, ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů akce (nejvýše však 109 

144,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

14.2017/245RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky, včetně návrhu smlouvy o dílo, na výběr zhotovitele stavebních prací akce 

„Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou“, vypracovanou společností Stavona Tender, s. r. o., Jihlava, IČO: 02850311, 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly OPŽP 2014 – 

2020 pro zadávání veřejných zakázek.  

 

14.2017/246RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
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č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. FV01977.0062 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Informační a komunikační technologie 2017“, Podprogram B: „Bezpečnost dat a 

virtualizace“, na realizaci akce „Pořízení serveru pro podporu zálohování do páskové 

knihovny“, ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů akce (nejvýše však 44 190,- Kč) 

s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

 

III. RM povoluje 

 

14.2017/2RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S., a to podle 

jednotlivých pracovišť a tříd takto: 

MS Stínadla – navýšení ve všech 4 třídách na maximum, tedy 28 dětí ve třídě. 

MŠ 28. října – navýšení na maximální počet, tedy 28 dětí. 

MŠ Družstevní – navýšení na maximální počet, tedy 28 dětí. 

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

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 

IV. RM jmenuje 

 

14.2017/4RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, pana Mgr. Jaroslava 

Šťastného na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad 

Sázavou s účinností od 1. 8. 2017, podle přílohy č. 4. 

 

 

V. RM určuje 

 

14.2017/1RM-ur) Rada města Ledeč nad Sázavou určuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením 

vlády č. 278/2015 Sb., v platném znění, plat a jeho složky panu Mgr. Jaroslavu Šťastnému 

řediteli příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou platovým výměrem. 

 

 

VI. RM ukládá 

 

14.2017/20RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 

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

(školský zákon) referentu kultury OVS podat žádost o zápis změny v rejstříku škol a 

školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy/školského zařízení. 
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VII. RM neschvaluje 

 

14.2017/13RM-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 pana J. K., o zajištění 

provedení prací z prostředků Města Ledeč nad Sázavou při opravě chodníku před domem č. p. 

653 v ul. Na Žižkově, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Jan Drápela 

    starosta města            místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 26. 6. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


