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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 24. července 2017 

15/2017/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

15.2017/30RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

15.2017/31RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

15.2017/32RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31. 5. 2017) a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

15.2017/33RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o revizi 

knihovního fondu v Městské knihovně v Ledči nad Sázavou a uzavření knihovny po tuto 

dobu. 

 

15.2017/34RM-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, písemný materiál „Analýza 

provozu sběrného dvora“.  

 

 

II. RM schvaluje 

 

15.2017/247RM-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 – Mimochodem na „Pořádání kulturních akcí v roce 2017“ ve výši 

20.000,- Kč. 

 

15.2017/248RM-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 – MUDr. Stanislav Juhaňák – vydavatelství TRITON na „Vydání knihy 

Na Sázavě, autor Eduard Doubek“ ve výši 9.000,- Kč.    

 

15.2017/249RM-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 – V. P. na „uspořádání běžeckého závodu“ ve výši 5.000,- Kč.   

 

15.2017/250RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č.1, ke 

smlouvě schválené RM Ledeč nad Sázavou dne 12.12.2016 pod č. 22.2016/369RM-s) – 

„Smlouvy o zhotovení  územního plánu města Ledeč nad Sázavou s firmou Ing. Eduard 

Žaluda, Železná 493/20, Praha 1, PSČ 110 00.“ Předmětem dodatku č.1 smlouvy je 

doplnění požadavku  na data v ArcGIS a posun termínu předání etapy návrhu, za 334 000 Kč 

bez DPH, 404 140 Kč včetně DPH, - jedná se o navýšení původní smlouvy o 60.000 Kč bez 

DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
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15.2017/251RM-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 

poskytnutí dotace č. FV01969.0035 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového 

programu „Naše škola 2017“, na realizaci akce „Celková rekonstrukce sociálního zařízení v 

ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou“, ve výši 26 % z celkových uznatelných nákladů akce 

(nejvýše však 117 670,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

15.2017/252RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 

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

Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů č. 2/2017. 

 

15.2017/253RM-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. 11. 2017 za částku - měsíční nájemné 1318,- 

Kč + záloha na služby 52,- Kč, ostatní platby (voda, el. energie, teplo) budou vyfakturovány 

dle skutečnosti ke dni ukončení nájemní smlouvy, a pověřuje starostu města podpisem 

nájemní smlouvy.  

Snížená výše nájemného byla stanovena s ohledem na to, že prostory jsou dlouhodobě 

neobsazené a nebudou nájemcem využívány pro podnikatelskou činnost, ale pouze jako 

dočasné skladovací prostory.   

 

15.2017/254RM-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 nájmu 

prostor sloužících k podnikání (pronájem 2 místností v I. NP budově č. p. 16 na Husově 

náměstí o celkové výměře 53,3 m², za cenu ve výši 1200 Kč/m²/rok + 21%DPH + úhrada za 

el. energii ve výši 2100,- Kč/měs. vč. 21% DPH + úhrada za vodné a stočné a odvádění 

srážkových vod ve výši 250 Kč/měs. vč. 15% DPH) s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 

969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 453 17 054 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

15.2017/255RM-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 zapůjčení 2 ks 

mobilních WC Obecnímu úřadu Pavlov, při konání kulturní akce Pavlovské slavnosti na den 

19.8.2017 s tím, že přepravu a servis (dle smlouvy 600,- Kč/ks/WC bez DPH) zajistí a uhradí 

Obecní úřad Pavlov. 

 

15.2017/256RM-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 

spolku MIMOCHODEM, se sídlem Jaroslava Haška 646, Ledeč nad Sázavou, IČO: 

26986256 na akci 8. ročník folkového Mimofestu, který se bude konat 12. srpna 2017 na 

ledečském hradu. 

 

15.2017/257RM-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 části mobilního 

pódia (2 ks desek) a výpůjčku kovových zábran (6 ks) panu D. P., organizátorovi akce 

Pokoutní festival, která se bude konat dne 19. 8. 2017.  

 

15.2017/258RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prodloužení nájemní smlouvy 

bytu zvláštního určení č. 36, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou paní M. K., a to na dobu určitou od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019. 
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Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 070,- 

měsíčně. 

 

15.2017/259RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje panu T. D., nájemci bytu č. 6, ul. 

Hlaváčova 561, Ledeč nad Sázavou smlouvu o podnájmu s paní P. B., a to na dobu určitou od 

1. 8. 2017 do 31. 7. 2018. 

 

15.2017/260RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí 

dluhu ve výši 1.000,- Kč paní MJ za náklady řízení o přestupku, uloženou k náhradě odborem 

vnitřní správy (variabilní symbol: 3970005109).    

 

15.2017/261RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, autorskou smlouvu o 

realizaci představení dle přílohy uzavřenou se společností Klaunika spol. s r. o., zastoupenou 

Ing. Zdeňkem Mazáčem – jednatelem, Orlí 1, 602 00, Brno, IČ 28274156 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem.  

 

15.2017/262RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného 

na představení Don Quijote de la Ancha ve výši 100,- Kč/1 vstupenka. 
 

15.2017/263RM-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 vystoupení 

uměleckého souboru dle přílohy uzavřené se společností Fanny Agentura, zastoupenou MgA. 

Danou Homolovou, U náhonu 1212/33, 154 00 Praha 5 Holyně, IČ 40623271 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem.  

 

15.2017/264RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného 

na vystoupení Tchýně na zabití ve výši 300,- Kč/1 vstupenka. 
 

 

III. RM ruší 
 

15.2017/9RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 09.2017/127RM-s) ze dne 

19. 4. 2017, kterým byla poskytnuta dotace z rozpočtu města pro rok 2017 – Ing. E. M. – na 

akci „Vydání knihy Na Sázavě“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

15.2017/10RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů usnesení Rady města Ledeč nad 

Sázavou ze dne 29. 5. 2017 č. 11.2017/202RM-s), kterým bylo schváleno prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, L. V., trvale 

bytem Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 8. 2017. 
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IV. RM souhlasí 

 

15.2017/1RM-sou) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2010-001-000330 k odběrnému místu Mateřská 

škola Ledeč nad Sázavou, 28. října čp. 498 mezi společností Vodovody a Kanalizace 

Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a 

odběratelem Mateřskou školou Ledeč nad Sázavou, se sídlem Stínadla 1049, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, IČO: 71004084 a pověřuje starostu města jako zástupce majitele budovy 

podpisem této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

    starosta města                místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 24. 7. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


