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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 25. července 2016 

14/2016/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

14.2016/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

14.2016/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

14.2016/250RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitele na úpravu 

zpevněných ploch u čp. 548-550 v Ledči nad Sázavou firmu TS Ledeč nad Sázavou, Pod 

Stínadly 592, Ledeč nad Sázavou, dle cenové nabídky 246.534,02,- Kč bez DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo. Podpis smlouvy je podmíněn uzavřením smlouvy o 

finančním příspěvku na opravu chodníku uzavřenou mezi Městem Ledeč n. S. a 

Společenstvím vlastníků bytů čp. 548-550, IČ: 25971310. 

 

14.2016/251RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitele zemních prací na 

skládce odpadů Rašovec v Ledči nad Sázavou firmu UNIMONT J. C. K. s.r.o., Hradec 8, 584 

01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 dle cenové nabídky 109.458,00,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

14.2016/252RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

OdMI 4/2016 ze dne 14. 3. 2016 na pronájem garáže v budově polikliniky čp. 450 v Ledči 

nad Sázavou s panem L. M., Ledeč nad Sázavou, dohodou ke dni 31. 8. 2016 a zmocňuje 

starostu města k podpisu dohody.  

14.2016/253RM-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 

pronájmu prostor garáže o celkové ploše 16, 25 m² v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, 

ulice Habrecká č. p. 450, prostřední garáž pod lékárnou, která je součástí pozemku parc. č. 

491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

14.2016/254RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje T. D., Ledeč nad Sázavou 

smlouvu o podnájmu s P. B., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou ode dne 01.08.2016 do 

31.07.2017. 
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14.2016/255RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 13 k nájemní 

smlouvě uzavřené dne 14.5.2004 s Lesní společností Ledeč nad Sázavou, a.s., a pověřuje 

starostu města k podpisu. 

 

14.2016/256RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Pachtovní smlouvu č. 14/2016 

se společností VRCHA a.s., Jedlá 15, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu. 

ZRUŠENO usnesením č. 11.2017/7RM-r) dne 29. 5. 2017. 

 

14.2016/257RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitele chemického 

ošetření (odplevelení) chodníků a komunikaci a to  firmu Pavel Kosík, DIS., Okrasné rostliny 

– GREEN PLANET, Rozkoš 187, 582 91 Světlá nad Sázavou. Budou ošetřeny plochy 

chodníků a komunikací v souladu s „Pasportem komunikací a chodníků města Ledeč nad 

Sázavou“ v cenové relaci odpovídající předložené nabídce. 

 

14.2016/258RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti divadelního 

sdružení Mimochodem, Jaroslava Haška 646, Ledeč nad Sázavou, IČ: 26986256 a v souladu s 

ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném 

pořádku pro akci „7. ročník benefičního hudebního festivalu MIMOFEST“ pořádanou touto 

organizací dne 13. 8. 2016 na nádvoří Hradu Ledeč nad Sázavou. Akce bude ukončena 

nejpozději ve 24:00 hod. Rada Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto 

podmínek: 

- v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid 

- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 

- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to 

bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 

- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou součástí 

nádvoří Hradu Ledeč nad Sázavou a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 

14.2016/259RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku jeviště a velkoprostorového 

stanu na kulturní akci „7. ročník benefičního hudebního festivalu MIMOFEST“, který se koná 

dne 13. srpna 2016 na hradě v Ledči nad Sázavou a souhlasí s přítomností L. D. při montáži a 

demontáži jeviště a velkoprostorového stanu. 

 

 

III. RM jmenuje 

 

14.2016/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 

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

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky, 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, na výběr dodavatele stavebních prací na 

realizaci akce “Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou“. 
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Členové komise:    Náhradníci: 

 

1. Ing. Jan Toscher    1. Jiří Lukšíček 

2. Ing. Hana Horáková   2. Ing. Jan Drápela 

3. Jana Merunková    3. Ing. Jan Čepa 

4. Jana Hospodková    4. Jiří Vrána  

5. Luboš Jůzl     5. Ing. Vladimír Matějka 

6. Marek Šindelář    6. Petr Beránek 

 

 

IV. RM neschvaluje 
 

14.2016/10RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o výpůjčce majetku 

(na pozemky parcelní číslo 469/1, 485/5, 499 a 2690 všechny v k.ú. Ledeč nad Sázavou) 

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 25. 7. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


