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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 13. března 2017 

04/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

04.2017/8RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

04.2017/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

04.2017/10RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 

2017 budou termíny schůzí rady města: 19.4., 10. 5., 29. 5., 12. 6. 

 

04.2017/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zvláštní užívání 

veřejného prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, o ploše 3 x 3 m, dne 21. 6. 

2017 v době od 09:00 do 14:00 hod (uprostřed náměstí u Morového sloupu), v souladu s OZV 

č. 1/2015, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky za účelem prezentace 

ZPMVČR. 

 

04.2017/12RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních 

žádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28.2.2017.  

 

II. RM schvaluje 

 

04.2017/63RM-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 v březnu 

a v 2. čtvrtletí roku 2017, a to: 27. 3., 26. 4., 19. 6. 

 

04.2017/64RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. a 2. NP o výměře 250,08 m
2 

v domě č.p. 450, 

který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností ČESKÁ 

LÉKÁRNA HOLDING, a.s, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, 

zastoupenou PharmDr. D. M., místopředsedou představenstva, IČO: 28511298, která byla 

schválena usnesením č. 02.2017/10RM-s) a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy. 

 

04.2017/65RM-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 nebytových prostor 

budovy čp. 16, (zasedací místnost včetně soc. zařízení) v Ledči nad Sázavou, firmou Atos 

spol. s r.o. Husovo náměstí čp. 139, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

04.2017/66RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 
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prodeje ideální poloviny pozemku parc. č. 2524 – trvalý travní porost v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou, o výměře 247 m
2
. 

 

04.2017/67RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 2090/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře cca 8 m², před cukrárnou 

v ulici Hlaváčova č. p. 561 za účelem zřízení sezónního posezení. 

 

04.2017/68RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 2215/23 – dva ohrazené čtverce, každý o výměře cca 9 m², v k. ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou, před Sportbarem Starwin, Husovo náměstí 72, Ledeč nad Sázavou, 

v termínu od 25. 4. 2017 do 25. 10. 2017, za účelem provozování letní zahrádky. 

 

04.2017/69RM-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 (na dobu 

určitou s platností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017) na pronájem části pozemku parc. č. 2215/23 

– ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba k. ú. a obci  Ledeč nad Sázavou – prostranství Husova náměstí mimo komunikací, 

parkovacích ploch a ploch zeleně a to jedenkráte za měsíc a v měsíci prosinci pro vánoční 

trhy v termínech 6. 12., a 20. 12. 2017 s Ing. F. F., Fügnerova 1140, 517 41 Kostelec nad 

Orlicí, IČO: 66803233 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

04.2017/70RM-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 prostor v 1. NP (přízemí) 

v budově č. p. 7 – budova MěÚ, na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, příspěvkové 

organizaci - Domov Háj, Háj č. p. 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ve dnech 6. 4. 2017 

v době od 9:00 hod do 16:30 hodin a 7. 4. 2017 v době od 9:00 do 16:00 hod, za účelem 

konání velikonoční prodejní výstavy výrobků zhotovených klienty Domova Háj. 

 

04.2017/71RM-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 

Vilémovice na akci – poutní slavnost, která se bude konat dne 20. 5. 2017. 

 

04.2017/72RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení sprchové vaničky v bytě č. 7 

v Domě s pečovatelskou službou, byt pana P. H., a to firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 62028081 s tím, že celkové náklady ve výši 12.538,45 Kč včetně DPH, budou 

hrazeny z bytového fondu. 

 

04.2017/73RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení sprchové vaničky v bytě č. 10 

v Domě s pečovatelskou službou, byt paní M. V., a to firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 62028081 s tím, že celkové náklady ve výši 12.538,45 Kč včetně DPH, budou 

hrazeny z bytového fondu. 

 

04.2017/74RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Směrnici 

upravující přidělování a užívání mobilních telefonů č. 2/2017. 
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04.2017/75RM-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 servisní a materiálové 

smlouvy č. 44409600, se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. pro 

tiskárnu Bizhub C284 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

04.2017/76RM-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 servisní a materiálové 

smlouvy č. 44409590, se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. pro 

tiskárnu Bizhub C224 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

04.2017/77RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  dodatek č. 2 ke smlouvě o 

zabezpečení informačních služeb mezi Městem Ledeč n. S. a společností ARRIVA 

VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim, IČ 25945408 a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

 

04.2017/78RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele prací spočívající v opravě 

hrobky (vč. hrobového zařízení) č. 505, která se nachází na Starém hřbitově v Ledči nad 

Sázavou dle cenové nabídky ve výši Kč 9.350,- + DPH v zákonné výši firmu R. K., IČO: 

63560071. 

 

04.2017/79RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze 

státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč 

nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

04.2017/80RM-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. 2/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou P. B., a to na dobu 

určitou od 1.4.2017 do 30.06.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 741,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově 

měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. 

 

04.2017/81RM-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. 4 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, L. V., a to na dobu 

určitou od 1.4.2017 do 30.6.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1585,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově 

měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. 

 

04.2017/82RM-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. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou F. H., na dobu určitou 

od 01.04.2017 do 30.06.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 2.495,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 
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04.2017/83RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění uměleckého 

vystoupení dle přílohy uzavřenou s Michaela Dolinová MDAgentura, zastoupenou Michaelou 

Dolinovou (IČ 74107445) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

04.2017/84RM-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 

umělecké vystoupení DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ@HNED ve výši 300,- Kč/1 vstupenka. 

 

04.2017/85RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o realizaci kulturně-

vzdělávacího pořadu Davida Šrámka a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

04.2017/86RM-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 vstupného na kulturně-

vzdělávací pořad Davida Šrámka ve výši 80,- Kč/1 vstupenka. 

 

04.2017/87RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje vyvěšení záměru prodeje nepotřebného 

majetku: stůl se zásuvkami (menší) 3 ks, kovový stůl pod počítač 1 ks, otevřená skříňka 1 ks, 

knihovna 2 ks, skříň šatní (2xdveře) 1 ks, skříň policová 2ks, plechová skříň 3 ks, pracovní 

stůl kancelářský 4 ks, kontejner se zásuvkami 2 ks, skříňka malá se zásuvkami 1 ks, skříňka 

malá policová 2 ks, skříňka malá šatní 1 ks, lístkovnice 2 ks, police otevřená 2 ks. 

Nabídky zašlete nejpozději do 30.3.2017 do 10.00 hod., na obálku napište „nábytek“ a 

v žádosti uveďte jméno příjmení, tel. kontakt a o jaký nábytek máte zájem s uvedením 

pořadového čísla a ceny, která bude rozhodovat o pořadí  prodeje. 

 

04.2017/88RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Pachtovní smlouvu č. 1450/2017 se 

společností ZEMKO Kožlí a.s., 582 93 Kožlí a pověřuje starostu města k podpisu. 

ZRUŠENO usnesením č. 11.2017/6RM-r) dne 29. 5. 2017. 

 

04.2017/89RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmě Regatech s.r.o., Mlýnská 145, 584 

01 Ledeč nad Sázavou umístění přijímače internetového signálu na stávající stožár na domě 

čp.145 za podmínky, že veškerá kabeláž povede vnitřními prostory domu. 

 

04.2017/90RM-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, výpůjčku pozemku  

parc.č. 2818 – ost. plocha o výměře 6 557 m
2
 panu Bc. V. N., DiS. a M. D. za účelem 

pořádání srazu historických vozidel dne 6.5.2017.  

 

III. RM ukládá 

 

04.2017/6RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci z MPSV ČR, grantový program „013 310 Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb 2016-2020“, na podporu akce „Pořízení nového 

dodávkového automobilu (minibusu) pro Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou“. 
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04.2017/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program Sportoviště 

2017, Podprogram B:“Výstavba a modernizace sportovišť “ na podporu projektu „Opravy na 

víceúčelovém hřišti v Ledči nad Sázavou a pořízení sportovního vybavení“. 

 

04.2017/8RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

Odpady 2017, na podporu předcházení vzniku odpadů a opětovné použití a třídění odpadů, 

projekt „Pořízení kompostérů a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu“. 

 

04.2017/9RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OdŽP v součinnosti s OdMI zajistit 

prořezání a pokácení stromů v okolí požární nádrže v Habreku  na pozemku 22/5 v k.ú. 

Habrek pomocí SDH Habrek. Dřevní hmota bude použita na akce pořádané SDH Habrek. 

 

IV. RM doporučuje 

 

04.2017/1RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

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

nad Sázavou zařadit do rozpočtu města finanční prostředky na pořízení nového dodávkového 

automobilu (minibusu) pro Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou. 

 

V. RM ruší 

 

04.2017/4RM-ru) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ruší Směrnici k IS 

LeNet ke dni 13. 3. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 13. 3. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


