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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 5. května 2017 

10/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

10.2017/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

10.2017/19RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

10.2017/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí nabídky GPS jednotek 

pro sledování vozidel Technických služeb s.r.o. 

 

II. RM schvaluje 

10.2017/163RM-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 15. 5. 2017. 

 

10.2017/164RM-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 4. 5. 2017, dodavatele stavebních prací na akci „Výměna střešní 

krytiny, sportovní centrum Ledeč nad Sázavou – ledová plocha“ - společnost Obchodní a 

realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, Nádražní 832, 393 01 Pelhřimov, IČO: 

49022601, s nabídkovou cenou v celkové výši 5 165 145, 98 Kč + DPH v zákonné výši a 

zárukou za dílo jako celek v délce 120 měsíců.  

 

10.2017/165RM-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 4. 5. 2017, vyloučení uchazeče – firmy Atos, spol. s r. o. Ledeč nad 

Sázavou, Husovo námětí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 z účasti 

v zadávacím řízení na akci „Výměna střešní krytiny, sportovní centrum Ledeč nad Sázavou – 

ledová plocha“, z důvodu nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích 

podmínkách a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další 

účasti v zadávacím řízení.   

 

10.2017/166RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky, včetně návrhu smlouvy o dílo, na výběr zhotovitele stavebních prací akce 

„Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou II. etapa“, vypracovanou 

společností Stavona Tender, s. r. o., Jihlava, IČO: 02850311, zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Oprava komunikace 

ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou II. etapa“. 

 

10.2017/167RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku 

parc. č. 806/11 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře 486 m². 

10.2017/168RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru pro 
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Město Ledeč nad Sázavou ve výši 10 000,- Kč, na základě darovací smlouvy od p. V. P. a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

10.2017/169RM-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 ul. Habrecká, domě čp. 450 v Ledči nad Sázavou, Radkovi, Martinovi, 

J., J. aj. Č., a to na dobu určitou od 01.05.2017 do 31.07.2017. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 3.437,- Kč měsíčně. Pronajímatel 

nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za 

plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

10.2017/170RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, schvaluje žádost L. S. o poskytnutí podnájmu /byt v domě čp. 558, ul. Na 

Sibiři v Ledči nad Sázavou/ I. K., na dobu určitou ode dne 1.6.2017 do 31.05.2018. 

 

10.2017/171RM-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. 12, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu K. 

P., a to na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.080,- měsíčně. 

 č. 31, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. 

V. a paní B. V., a to na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.078,- měsíčně. 

 č. 17, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu P. 

I., a to na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.038,- měsíčně. 

 

10.2017/172RM-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 zajištění 

uměleckého vystoupení zakázanÝovoce a Support Lesbiens zastoupených TENDER SOUND 

s. r. o., IČ 04654692, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město na kulturní akci 

“Městské slavnosti“ v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 10. 6. 

2017 na Husově náměstí a pověřuje podpisem starostu města.  

ZRUŠENO usnesením č. 11.2017/8RM-r) dne 29. 5. 2017. 

 

10.2017/173RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů 

členům SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení požární ochrany v rámci Městských slavností dne 10. 6. 2017 v časovém 

rozsahu od 12 hod. do 24 hod. v počtu 3 členů SDH. Pořadatelem Městských slavností je 

Město Ledeč nad Sázavou.  

 

10.2017/174RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje prodej 2 ks kancelářských 

stolů, velké a malé police a jednoho kusu kancelářské židle za celkovou částku 240,- Kč, paní 

L. S. 

 

10.2017/175RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje prodej 1 ks kancelářského 

stolu, kontejneru pod psací stůl za celkovou částku 150,- Kč, paní A. N. 
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III. RM doporučuje 
10.2017/2RM-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 „Výměna střešní krytiny, sportovní centrum Ledeč nad Sázavou – ledová plocha“ a to se 

společností Obchodní a realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, Nádražní 832, 393 01 

Pelhřimov, IČO: 49022601, s nabídkovou cenou v celkové výši 5 165 145, 98 Kč + DPH v 

zákonné výši a zárukou za dílo jako celek v délce 120 měsíců. 

 

IV. RM jmenuje 

10.2017/2RM-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 rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

stavebních prací akce „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou II. etapa“, 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:               

   

Členové:      Náhradníci:                   

1. Ing. Zdeněk Tůma    1. Ing. Jan Drápela 

2. Mgr. Jana Hospodková   2. Jiří Vrána 

3. Bc. Jana Merunková    3. Bc. Petra Kalenská 

4. Luboš Jůzl     4. Ing. Michal Janáček 

5. Petr Beránek     5. Ing. Vít Straka 

 

10.2017/3RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 1 vyhl. č. 54/2005 Sb., 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ Ledeč nad Sázavou v tomto 

složení: 

a) zástupci zřizovatele: Ing. Zdeněk Tůma, Ing. Hana Horáková 

b) zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina: Mgr. Libuše Kolčavová  

c) zástupce České školní inspekce:  Ing. Václav Čech 

d) odborník z oblasti státní správy: Mgr. Jaroslav Kosprd – ředitel ZŠ Dolní Kralovice. 

e) zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jaroslava Příhodová 

f) zástupce školské rady: Milan Štěpánek 

Tajemníkem konkurzní komise je učena paní Marcela Hálová z Městského úřadu Ledeč nad 

Sázavou. 

 

V. RM ukládá 

10.2017/16RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic prověřit 

možnosti využití pozemku par.c. č. 1234/10 v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře 186 

m
2
. 

 

10.2017/17RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení majetku a investic zahájit 

ve spolupráci s odborem vnitřní správy jednání ohledně ukončení nájemních smluv v objektu 

čp. 77, Čechova ul. v Ledči nad Sázavou. 

 

VI. RM stanovuje 

10.2017/2RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 1 vyhl. č. 54/2005 Sb., 

tyto termíny jednání konkurzní komise:  



10/2017/RM  4/4 

 

 

 

7. 6. 2017 – hodnocení přihlášek a rozeslání pozvánek, 

předpokládaný termín druhého jednání komise 21. 6. 2017 – vlastní konkursní řízení 

(pohovory a vyhodnocení) 

 

VII. RM odkládá 

10.2017/3RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku parc. č. st. 243, na které stojí budova č. p. 46 – objekt k bydlení v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou včetně této budovy.  

 

VIII. RM ruší 

10.2017/5RM-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 20. 7. 2015, č. 17.2015/231RM-s), kterým bylo schváleno provedení opravy 

chodníku před domem čp. 994 v ulici Želivská v Ledči nad Sázavou z rozpočtu Města v rámci 

oprav a údržby s tím, že F. V. dodá materiál, zámkovou dlažbu a TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

provede opravu chodníku dle cenové nabídky. 

 

IX. RM neschvaluje 

10.2017/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 

102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru, 

umístění reklamního značení provozu lékárny Dr. Max na fasádu budovy v Ledči nad 

Sázavou, ul. Habrecká čp. 450. 

 

10.2017/10RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku 

parc. č. 1234/10 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře 186 m². 

 

10.2017/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu 1 

místnosti o výměře 8 m² v zadní části budovy č. p. 7 (budova MěÚ na parc. č. st. 209/1) 

v obci a k. ú. Ledeč nad Sázavou (vstup ze dvora MěÚ). 

 

10.2017/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu oken v objektu čp. 77, 

Čechova ul., Ledeč n. S. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

    starosta města                místostarostka 

 

 

V Ledči nad Sázavou 5. 5. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


