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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 11. dubna 2016 

7/2016/RM 

I. RM bere na vědomí 

 

07.2016/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění postup při řešení problému týkající se 

zeminy, která byla navezena v létě roku 2014 na plochu „Uzavřené skládky odpadů S-OO -  

Rašovec - Ledeč nad Sázavou ve třetí fázi provozu“.  

 

07.2016/12RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

07.2016/13RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

07.2016/14RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s ust. § 102 

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

smlouvy s ČR – Hasičským záchranných svorem Kraje Vysočina zastoupeným ředitelem plk. 

Ing. Petrem Benešem a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

 

07.2016/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí konání předvolebních 

shromáždění politických stran v prostoru Husova náměstí v Ledči nad Sázavou z důvodu 

voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočiny, po předchozím písemném oznámení koordinátorovi 

mítinků - Odboru samosprávy. 

 

07.2016/16RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o termínu 

prvomájového shromáždění občanů při příležitosti Svátku práce dne 1. 5. 2016, v době od 

9:30do 11:00 hodin, na Husově náměstí (mezi kašnou a pomníkem Mistra Jana Husa), které 

oznámila ZO KSČM Ledeč nad Sázavou. 

 

07.2016/17RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 29.02.2016/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

II. RM schvaluje 

 

07.2016/115RM-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. 4. 2016. 

 

07.2016/116RM-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 2016, z prostředků vyčleněných RM žadateli  –  Český rybářský svaz, z. s., 

místní organizace Ledeč nad Sázavou „Dětské rybářské závody“ ve výši 3.000,- Kč. 
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07.2016/117RM-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 2016, z prostředků vyčleněných RM žadateli  –  Český rybářský svaz, z. s., 

místní organizace Ledeč nad Sázavou „Rybářské závody dospělých“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

07.2016/118RM-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 2016, z prostředků vyčleněných RM žadateli – Královská stezka o.p.s., 

„příspěvek na obyvatele“ ve výši 4,- Kč/1 obyvatele a pověřuje starostu města k podpisu 

smlouvy. 

 

07.2016/119RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předání budovy polikliniky do 

správy společnosti Atos spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 

62028081 (cena za správu jednotky bez DPH (jednotka = nájemce): garáž – 100 Kč, ostatní 

jednotky – 260 Kč, jednotka neobsazená vytápěná – 800 Kč, jednotka neobsazená nevytápěná 

- 150 Kč) a ukládá OdMI zajištění vypracování příslušné smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 19.2016/2RM-r) dne 17. 10. 2016. 

 

07.2016/120RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 39 

odst.1   zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejnění záměru 

směny nově vzniklého pozemku parc. číslo 404, ost. plocha, jiná plocha o výměře 5 m
2
 v k.ú 

Obrvaň a nově vzniklého pozemku parc. č. 241/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m
2
  

v k.ú. Obrvaň dle GP č. 183-113/2016. 

 

07.2016/121RM-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 opravu střechy 

ochozu objektu obřadní síně nového hřbitova v Ledči nad Sázavou firmu EKISYS spol. s r.o. 

se sídlem Hvězdná čp. 35/V., Jindřichův Hradec a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o dílo.  

 

07.2016/122RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření 

smlouvy o nájmu reklamní plochy (umístění 2 ks reklamy) v budově polikliniky č. p. 450, ul. 

Habrecká, Ledeč nad Sázavou za cenu 500,- Kč/ks/rok + DPH v zákonné výši, s panem M. 

K., Husovo náměstí 489, IČ: 13213148. 

 

07.2016/123RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a  § 

102 odst. 2, písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vyvěšení záměru pronájmu části pozemku číslo parcelní 2155/14 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, o 

ploše 30 m
2
.   

 

07.2016/124RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zapůjčení 12 ks židlí ze 

zasedací místnosti, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč nad Sázavou ZO KSČM Ledeč nad 

Sázavou v souvislosti s konáním prvomájového shromáždění občanů při příležitosti Svátku 

práce dne 1. 5. 2016. 

 

07.2016/125RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užívání veřejného 
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prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, o ploše 9 m
2
, dne 22. 6. 2016 v době od 

09:30 do 14:30 hod (uprostřed náměstí u Morového sloupu), v souladu s OZV č. 1/2015, 

Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky za účelem prezentace ZPMVČR. 

 

07.2016/126RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku 

veřejného prostranství – části pozemku parc. č. 2215/23 na Husově náměstí v Ledči nad 

Sázavou (celé pravé strany náměstí při pohledu z budovy MěÚ) dne 28. 6. 2016, včetně 

umístění stánku s občerstvením u Morového sloupu, za účelem konání krajské soutěže HZS 

ve vyprošťování z havarovaných vozidel, která proběhne u příležitosti 40. let od založení HZS 

v Ledči nad Sázavou. 

 

07.2016/127RM-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 části pozemků 

parc.č. poz. 2215/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ledeč nad Sázavou cca 70 m
2
 

- před domem čp. 1 (Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou, gymnázium) od 12. 4. 2016 do 31. 

10. 2016 Kraji Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupeným 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, IČ: 70890749 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

07.2016/128RM-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 pozemků,  

parc.č. poz. 507/1 – trvalý travní porost o výměře 2 492 m
2
 a parc.č. poz. 507/2 – trvalý travní 

porost o výměře 4 380 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou ul. Z.M.Kuděje v době od 5.7.2016 do 

13.7.2016 skupině historického šermu Thorwaldsons.  

 

07.2016/129RM-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, z důvodu zateplování 

domu - pronájem částí pozemků, parc.č. poz. 2078/1, 2078/8, 2078/9 a 2078/12 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou, celkem 254 m
2
 - okolo panelového domu čp. 1042-1044 od 1.5.2016 do 

31.10.2016, se Společenstvím vlastníků pro dům Stínadla 1042-1044, Ledeč nad Sázavou za 

částku 1.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

 

07.2016/130RM-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 prodeje nebytové 

jednotky č. 559/101 o výměře 47,6 m
2
, která je součástí bytového domu č. p. 559, ulice Na 

Sibiři v Ledči nad Sázavou. 

 

07.2016/131RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a  § 

102 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vyvěšení záměru pronájmu 1 místnosti v prvním nadzemním podlaží o ploše 30 m
2
 v budově 

č.p. 16, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou.   

 

07.2016/132RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provozování letní 

předzahrádky (ohrazený prostor o rozměrech cca 3,8 x 6,5m) před budovou čp. 242, Husovo 

náměstí v Ledči nad Sázavou, I. S., Hněvkovice, v termínu od 10. 5. 2016 do 30. 9. 2016. 

Poplatek bude stanoven dle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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07.2016/133RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provozování letní předzahrádky (dva 

ohrazené prostory o rozměrech cca 3,0 x 3,0 m) před provozovnou Sportbarem Starwin, 

Husovo náměstí čp. 72 v Ledči nad Sázavou, společností Europeak s.r.o se sídlem, Praha 10 

ul. Pod Altánem čp. 9/105, v termínu od 25. 4. 2016 do 25. 10. 2016. Poplatek bude stanoven 

dle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 

 

07.2016/134RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užití veřejného prostranství v parku 

před restaurací Kaskáda za účelem umístění předzahrádky a poskytování služeb restaurace za 

těchto podmínek: žadatel plně zodpovídá za zajištění bezpečnosti při provozování 

předzahrádky, nedojde k omezení parkování – tj. nebude zrušeno parkovací místo, žadatel 

umožní pravidelnou údržbu trávníku a při ukončení užívání bude travnatá plocha uvedena do 

původního stavu, žadatel si zajistí souhlasné stanovisko památkového úřadu. 

 

07.2016/135RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. 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 zatemnění sokolovny pro akci pořádanou Střediskem volného času, p. o., 

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou – Ledečský taneční pohár 14. ročník, konaný dne 16. 4. 

2016. Zatemnění bude provedeno 4 členy SDH Ledeč nad Sázavou dne 15. 4. 2016 a sejmutí 

zatemnění dne 17. 4. 2016. 

 

07.2016/136RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu  s ust. § 102  odst. 2 

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

uměleckého pořadu dle přílohy uzavřenou s Agenturou Famílie zastoupenou Rozálií 

Víznerovou (Vokovická 27, 160 00 Praha 6, IČ: 67380441) a pověřuje starostu města jejím 

podpisem.  

 

07.2016/137RM-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 k servisní a 

materiálové smlouvě se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. pro 

tiskárnu Bizhub C360 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

07.2016/138RM-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 k servisní a 

materiálové smlouvě se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. pro 

tiskárnu Bizhub 223 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

07.2016/139RM-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 č. HBA-VF-

17/2016“ uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

07.2016/140RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení 
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nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ul. Habrecká, domě čp. 450 v Ledči nad Sázavou, R., M., J., J. 

a J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.04.2017. 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. 

 

07.2016/141RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu č. 5 

v domě čp. 559, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou, s J. M., Martinice u Dolních Kralovic, 

dohodou ke dni 30.4.2016. 

 

07.2016/142RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, pronájem bytu č. 

5 v domě čp. 559, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou, manželům M. a R. Z., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 31.10.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.568,- Kč měsíčně. Pronajímatel požaduje 

zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

07.2016/143RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

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

na představení Zelňačka ve výši 300,- Kč/1 vstupenka. 
 

III. RM ukládá 
 

07.2016/8RM-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 zajistit více 

informací o plánovaném projektu Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Ledeč 

nad Sázavou „Projektová dokumentace – rozšíření Hutě II“. 

 

07.2016/9RM-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 vstoupit do jednání 

s MAS Královská stezka o.p.s. s možností projednání další případné spolupráce. 

 

07.2016/10RM-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 

„Bezpečná silnice 2016“, na podporu projektu „Vybudování nové zastávky linkové dopravy 

v místní části Ledče nad Sázavou - Habreku“.  

 

07.2016/11RM-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 žádostí o dotaci z Fondu Vysočiny - Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Infrastruktura ICT 2016“, na podporu projektu „Rozšíření komunikační infrastruktury  

(optické sítě) města Ledeč nad Sázavou“. 

 

07.2016/12RM-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 zpracovat a podat 

žádosti o dotace z Fondu Vysočiny - Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Informační a komunikační technologie 2016“, Titul B: „Bezpečnost a archivace dat“ na 
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podporu projektu „Pořízení Firewallu + PDU pro město Ledeč nad Sázavou“ a titul C: 

„Virtualizace“ na podporu projektu „Pořízení síťového přepínače včetně 2 ks síťových karet 

pro město Ledeč nad Sázavou“. 

 

IV. RM odkládá 

 

07.2016/7RM-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 dotace 

z rozpočtu města pro rok 2016, z prostředků vyčleněných RM žadateli  –  Český rybářský 

svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou „Projektová dokumentace – rozšíření Hutě 

II“ ve výši 50.000,- Kč. 

 

07.2016/8RM-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 přijetí darovací 

smlouvy - finančního daru pro základní školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 11. 4. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


