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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 11. září 2017 

19/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

19.2017/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

19.2017/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

19.2017/39RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2017 a v lednu 2018 budou termíny schůzí rady města: 11.10., 23.10., 13.11., 27.11., 11.12. a 

3.1.2018 vždy od 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu na Husově náměstí. 

 

19.2017/40RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí dopis manželů Jitky a 

Františka Staníčkových.  

 

II. RM schvaluje 

 

19.2017/296RM-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 4. čtvrtletí roku 2017 a v lednu 2018, a to: 30.10., 18.12. a 10.1.2018 od 16:00 hodin 

v obřadní síni Městského úřadu na Husově náměstí. 

 

19.2017/297RM-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 18. 9. 2017. 

 

19.2017/298RM-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 – Centrum české historie, o.p.s. na „IV.ročník Den české historie 2017 “  

ve výši 2.000,- Kč. 

 

19.2017/299RM-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 – Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou „Pronájmy sportovních 

ploch a hal, nákup vybavení, dopravy mužstev“ ve výši 43.000,- Kč. 

 

19.2017/300RM-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 na 

odkup uhlí, dle skutečného množství a to na základě předávacího protokolu od p. P. J., bytem 

Ledeč nad Sázavou za cenu ve výši 3 439,10 Kč za tunu a pověřuje starostu města podpisem 

této kupní smlouvy.  

 

19.2017/301RM-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 právu provést 
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stavbu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ na části pozemků parc. č. 875/3, 

parc. č. 2273/15 a parc. č. 2273/16 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou s Krajem Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

19.2017/302RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provádění en. managementu pro 

objekt č. p. 790 v ul. Barborka, Ledeč nad Sázavou, v souvislosti s realizací projektu „Snížení 

energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ po 

dobu jeho udržitelnosti a v souladu s Metodickým návodem pro splnění požadavku na 

zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020, s Ing. Vladimírem 

Skalníkem, Větrná 2717/10, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 15177769 za cenu 400 Kč/hod., 

v případě nutné fyzické účasti na místě cena 5,50 Kč/km.  

 

19.2017/303RM-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 základě doporučení 

hodnotící komise ze dne 8. 9. 2017, dodavatele stavebních prací na akci „Snížení energetické 

náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01Ledeč nad Sázavou“ -  společnost 

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  IČO: 28359216 s nabídkovou cenou 

v celkové výši 4 750 845,- Kč + 21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 96 měsíců. 

 

19.2017/304RM-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. 3, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu J. Č., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou 

od 15. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši Kč 1.100,- měsíčně s tím, že se do pronajatého bytu přihlásí k trvalému 

pobytu. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané 

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

 

19.2017/305RM-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. 4, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu P. J., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou 

od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.585,- 

měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané 

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

 

19.2017/306RM-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. 5, 

ul. Čechova 77, Ledeč nad Sázavou panu P. J. dohodou ke dni 30. 9. 2017. 

 

19.2017/307RM-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. 9, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní J. P., 

bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1 .10. 2017 do 31. 3. 2018 s tím, že se do 

pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.019,- 

měsíčně. 

 

19.2017/308RM-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 
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zvláštního určení č. 23, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou panu J. L. dohodou ke dni 5. 9. 2017. 

 

19.2017/309RM-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 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. 

S. a panu J. S., oba bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1 .10. 2017 do 31. 3. 

2018 s tím, že se do pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.078,- 

měsíčně. 

 

19.2017/310RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost paní J. P., Ledeč nad 

Sázavou, kdy se náklady spojené se stěhováním uhradí z prostředků Města Ledeč nad 

Sázavou. 

 

19.2017/311RM-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, K. K. trvale bytem Ledeč 

nad Sázavou prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v ul. Hlaváčova 561 v Ledči nad 

Sázavou, na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.809,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje 

zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu 

 

19.2017/312RM-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. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 10. 

2017 do 31. 12. 2017. 

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

měsíčně. 

 

19.2017/313RM-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 společném zadání 

veřejných zadavatelů, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace, Městem Ledeč nad Sázavou a firmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 

a.s. týkající se úpravy vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „III/01830, 01830a Ledeč nad 

Sázavou – křiž s MK“ na stavební práce, která se skládá ze 2 dílčích staveb v intravilánu 

města Ledeč nad Sázavou vč. technických podmínek a smlouvy o převodu práv a povinností 

k výše uvedené stavbě a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv. 

 

19.2017/314RM-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 připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí číslo: 

17_SOP_01_4121318043 pro odběrné místo Barborka 790, Ledeč n. S., mezi Městem Ledeč 

nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 

02 Děčín, IČ: 24729035, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

19.2017/315RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje zvláštní užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou – umístění prezentačního stánku školy v 

pátek 22. 9. 2017 nebo v úterý 26. 9. 2017 (dle aktuálního počasí), od 9:00 hod do 16:00 hod, 
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pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou, Husovo 

náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, za účelem prezentace řemeslných oborů školy v rámci Krajské 

přehlídky Odborné vzdělávání 2017. 

 

19.2017/316RM-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 nápojového 

automatu společnosti Delikomat s.r.o. v prostorách zimního stadionu. 

 

19.2017/317RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zprostředkování vystoupení 

MUDr. Radima Uzla CSc. a Simony Klímové uzavřenou s Annou Kopeckou v zastoupení 

Michal Kopecký (Pod haldou 451, 261 01  Příbram, IČO 02912236) a pověřuje starostu města 

jejím podpisem.  

 

19.2017/318RM-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 MUDr. Radima Uzla CSc. a Simony Klímové „O lásce a sexu převážně – 

nevážně“ ve výši 250,- Kč/1 vstupenka. 

 

19.2017/319RM-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. 6, 

ul. Čechova 77, Ledeč nad Sázavou paní Jiřině Peškové dohodou ke dni 30. 9. 2017. 

 

III. RM odkládá 

 

19.2017/6RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci poskytnutí 

finančního daru ve výši 12.000,- Kč panu F. H. 

 

IV. RM doporučuje 

 

19.2017/5RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč 

nad Sázavou schválit uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací na 

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

Sázavou“ - společností TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  IČO: 28359216 s 

nabídkovou cenou ve výši 4 750 845,- Kč + 21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 96 

měsíců. 

 

V. RM ukládá 

 

19.2017/23RM-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, oddělení majetku a 

investic zpracování a podání žádosti o dotaci dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro 

poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 08/2017 

ze dne 28. 3. 2017 na projekt „Zpracování návrhu územního plánu města Ledeč nad Sázavou 

pro společné jednání“ a pověřuje starostu města podpisem této žádosti.  
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VI. RM vydává 

 

19.2017/2RM-vy) Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2017, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za 

sjednanou cenu včetně nedílné součásti Provozního řádu placeného parkoviště Města Ledeč 

nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma          Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 11. 9. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


