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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 28. srpna 2017 

18/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

18.2017/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

18.2017/36RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu č. 4, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou po panu L. V. 

 

II. RM schvaluje 

 

18.2017/274RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu nebytových prostor 

budovy DPS v Ledči nad Sázavou na místnost k ukládání a mytí jídlonosičů, firmou TS Ledeč 

nad Sázavou s. r.o. se sídlem Pod Stínadly čp. 592, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

18.2017/275RM-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 sociálního 

zařízení v budově školní jídelny v Ledči nad Sázavou, ul. Nádražní, firmou Atos spol. s r.o. 

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

 

18.2017/276RM-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 Kupní smlouvy o 

prodeji věcí movitých (nábytek) s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 

1, IČO: 453 17 054 za cenu 1,- Kč / kus a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

18.2017/277RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění vyhrazeného 

parkování pro osobu ZTP v Ledči nad Sázavou ul. Zd. Fibicha před domem čp. 684 u pravého 

okraje parkoviště s tím, že vodorovné dopravní značení společně s osazením sloupku DZ bude 

hrazeno žadatelkou. Dopravní značení bude provedeno v souladu s návrhem stání pro osobu 

těžce pohybově postiženou. 

 

18.2017/278RM-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 areálu letního 

stadionu (betonová plocha – bývalý ZS + sociální zařízení v objektu na této ploše, část 

travnaté plochy a dráhy) za účelem uspořádání oslav 145 let o založení SDH a pořádání 

soutěže o pohár starosty Města Ledeč nad Sázavou, která se bude konat dne 23. 9. 2017 od 

6:00 hod do 20:00 hod.  

18.2017/279RM-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 akumulačních 

kamen ve dvou bytech (byt manželů K., byt pana K.) v domě čp. 145, ul. Mlýnská, Ledeč nad 

Sázavou s tím, že celkové náklady ve výši 64.256,- Kč včetně DPH budou hrazeny 

z bytového fondu. 
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18.2017/280RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej uhelného sporáku 

z domu čp. 77, ul. Čechova panu F. H. za částku 550,- Kč s tím, že odvoz sporáku (cca 200 

m) zajistí Město Ledeč n. S na své náklady. 

 

18.2017/281RM-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 nájemní smlouvy č. 

OdMI/125/2016/N ze dne 30. 12. 2016 na pronájem 2 místností (2/5) – ordinace, o výměře 

16,93 m
2
 ve 3.NP, v budově polikliniky, Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou s MUDr. J. 

C., IČO: 49026534, dohodou ke dni 31. 12. 2017 a pověřuje starostu města k podpisu dohody.  

 

18.2017/282RM-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 nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/143/2016/N ze  dne 19.1.2017 se 

Zdravotnickou záchranou službou Kraje Vysočina, se sídlem Vrchlického 61, 568 01 Jihlava, 

IČO: 47366630 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1. 

 

18.2017/283RM-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, ukončení nájmu bytu č. 3, 

ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu M. K. dohodou ke dni 31. 8. 2017. 

 

18.2017/284RM-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 č. 2 ul. 

Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou panu M. K. a to na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 

2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1400,- Kč 

měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané 

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

 

18.2017/285RM-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. 1317, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě 

s pečovatelskou službou paní M. K. a to na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.286,- 

měsíčně. 

 

18.2017/286RM-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 pronájmu 

části pozemku parc. č. 209/7 o výměře 10 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, v ul. Jaroslava 

Haška (celková výměra pozemku parc. č. 209/7  je 1379 m²). 

 

18.2017/287RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje paní M. K. a panu Mgr. R. K., 

nájemcům bytu č. 5, ul. Ke Stínadlům 556, Ledeč nad Sázavou smlouvu o podnájmu s R. P. a 

to na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. 

 

18.2017/288RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, ukončení smluvního vztahu na 

úklidové práce s panem M. Č., IČO: 71770275 na zajištění úklidových prací na zimním 

stadionu dohodou ke dni 31. 08. 2017 a pověřuje starostu města podpisem dohody. 
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18.2017/289RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na úklidové práce 

s paní J. Č., IČO: 73587711 na zajištění úklidových prací na zimním stadionu a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

18.2017/290RM-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 

Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS eObec č. 

E-11-00517 se společností Asseco Solutions, a.s. a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

18.2017/291RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh komise pro 

občanské záležitosti poskytování dárku v hodnotě 1.500,- Kč od 01.09.2017 při obřadu vítání 

občánků, a to dětem s trvalým bydlištěm na území města Ledeč nad Sázavou a ve věku do 15-

ti měsíců věku dítěte. 

 

18.2017/292RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o vystoupení uměleckého 

souboru dle přílohy uzavřené s Divadelní společností Háta, zastoupenou Olgou Želenskou 

Drápalovou (Opletalova 13/933 Praha 1 Staré město, IČO 66052858) a pověřuje starostu 

města jejím podpisem.  

 

18.2017/293RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

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

na představení Světáci ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 
 

18.2017/294RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o uměleckém pořadu s Karlem 

Bláhou a Valerií Zawadskou „Tak to je život!“ a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

18.2017/295RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

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

na vystoupení „Tak to je život!“ ve výši 100,- Kč/1 vstupenka. 
 

 

III. RM souhlasí 

 

18.2017/2RM-sou) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2010-001-000627 k odběrnému místu Ledeč nad 

Sázavou ul. 5. května čp. 473( DPS), se společností Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, 

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

Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí čp. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 

00267759 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

 

IV. RM svěřuje 

 

18.2017/1RM-sv) Rada města Ledeč nad Sázavou svěřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy – oddělení majetku 
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a investic Městského úřadu v Ledči nad Sázavou pronájem pozemků ve vlastnictví Města, na 

dobu kratší než 30 dnů za rok a dále krátkodobý pronájem (max. 2 dny po sobě následující) 

nebytových prostor. Cena pronájmu pozemku nesmí být nižší, než by činil poplatek 

vypočtený podle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. Cena pronájmu nebytových prostor pro komerční 

účely nesmí být za jeden den nižší než 500 Kč a pro nekomerční účely bude bezúplatně. 

 

 

V. RM ukládá 

 

18.2017/21RM-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 neinvestiční dotaci na odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce a zásahy na mimořádné události jednotky SDH mimo katastr obce a pověřuje 

starostu města podpisem této žádosti. 

 

18.2017/22RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI vstoupit v jednání s panem 

MUDr. Matějů ohledně uzavření dodatku ke smlouvě č. OdMI/129/2016/N - rozšíření 

pronajatých prostor o 2/5 ordinace po MUDr. C. o výměře 16,93 m
2 

ve 3. NP v budově 

polikliniky – Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou. 

 

 

VI. RM jmenuje 

 

18.2017/4RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek a komisi 

pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních 

prací akce „Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 

Ledeč nad Sázavou“, zadávané 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:  

 

 Členové:                      

Ing. Zdeněk Tůma  

Ing. Jan Čepa    

Mgr. Jana Hospodková 

Ing. Michal Ptáčník    

Bc. Jana Merunková   

   

Náhradníci: 

Ing. Jan Drápela 

Jiří Vrána 

 

VII. RM ruší 

 

18.2017/11RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 22.2016/1RM-sv) ve 

znění: „Rada města Ledeč nad Sázavou svěřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy – oddělení majetku a investic 

Městského úřadu v Ledči nad Sázavou uzavírání nájemních smluv na pronájem pozemků ve 

vlastnictví Města, na dobu kratší než 30 dnů za rok a dále krátkodobý pronájem (max. 2 dny) 
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nebytových prostor. Cena pronájmu pozemku nesmí být nižší, než by činil poplatek 

vypočtený podle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. Cena pronájmu nebytových prostor nesmí být za 

jeden den nižší než 500 Kč.“ 

 

18.2017/12RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.08.2017 usnesení Rady města 

Ledeč nad Sázavou ze dne 16.07.2007 č. 10.2007/153RM-s), kterým bylo schváleno na návrh 

komise pro občanské záležitosti poskytování dárku v hodnotě 1.000,- Kč při slavnosti vítání 

občánků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma          Ing. Jan Drápela 

     starosta města             místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 28. 8. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


