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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 2. května 2016 

8/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

08.2016/18RM-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, informaci ohledně výměny 

oken v ZUŠ a stavebních úprav učeben a sálu. 

 

II. RM schvaluje 

 

08.2016/144RM-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 termín zasedání zastupitelstva města 

v květnu 2016, a to: 23. 5. 2016. 

 

08.2016/145RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, částečnou výměnu oken a 

demolici balkonu na budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká čp. 450, firmou MV 

Plast s.r.o. se sídlem Kubelíkova čp. 1224/42, Praha 3 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 10.2016/1RM-r) dne 23. 5. 2016. 

 

08.2016/146RM-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 rekonstrukci 

sociálního zařízení v budově ZŠ Nádražní čp. 780 v Ledči nad Sázavou, firmu Atos spol. 

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

podpisem smlouvy o dílo. 

 

08.2016/147RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výmalbu části polikliniky a to 

firmou Jan Tesárek se sídlem Vickovice čp. 5, Čáslav, dle cenové nabídky. 

 

08.2016/148RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, realizátora akce 

„Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu v Ledči nad Sázavou“ – restaurátora 

BcA. Daniela Chadima, Horní náměstí 511, 378 81 Slavonice, IČO: 60857099. 

 

08.2016/149RM-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 Smlouvy o dílo č. 

01-2016 na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace stavebních opatření 

včetně položkového rozpočtu a žádosti o dotaci v rámci budoucí výzvy OPŽP, Prioritní osa 5: 

Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov, 

v rámci přípravy realizace akce „Zateplení obálky budovy a výměny výplní otvorů – budova 

č. p. 790 v ul. Barborka v Ledči nad Sázavou“ s Ing. Vladimírem Skalníkem, Větrná 2717/10, 
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400 11 Ústí nad Labem, IČO: 15177769, za cenu v celkové výši 75 000,- Kč (není plátce 

DPH) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

08.2016/150RM-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 Smlouvy o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (odběrné místo č. p. 72 na Husově 

náměstí) se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 

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

 

08.2016/151RM-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 Smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny (odběrné místo č. p. 72 na Husově náměstí) se 

společností ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

08.2016/152RM-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, uzavření Dohody o 

ukončení nájemního vztahu k části objektu občanské vybavenosti č. p. 644, který je součástí 

pozemku  parc. č. st. 697 vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (Smlouva o pronájmu č. 

OdMI/51/07-N, uzavřena dne 31. 12. 2007 za účelem umístění antén s retranslačním 

zařízením pro datové přenosy), se společností Metropolitní, s. r. o., Dobrovského 2366, 580 

01 Havlíčkův Brod, IČ: 48172481 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

08.2016/153RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  

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

pozemků parc. č. 343/2 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 180 m
2
, parc. č. 109/2 

ostatní plocha - neplodná půda o výměře 552 m
2 

a pozemek parc. č. 109/3 ostatní plocha - 

neplodná půda o výměře 205 m
2
 v k.ú. Leština u Ledče nad Sázavou. 

 

08.2016/154RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 

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

záměru prodeje části pozemku parc. č. 2215/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

34 m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

08.2016/155RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 

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

záměru prodeje pozemku  parc. č. 2443 – ostatní plocha o výměře 318 m
2 

v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

08.2016/156RM-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. 15 v Domě s pečovatelskou službou, byt pana J. P. st., Ledeč nad Sázavou a to 

společností ATOS 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. 

 

08.2016/157RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia 

s příslušenstvím společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Husovo náměstí 7, Ledeč nad 

Sázavou v rámci vinařské akce „Dotek Moravy“, která se bude konat dne 7. 5. 2016 a souhlasí 

s přítomností pana L. D. při montáži a demontáži pódia. 
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08.2016/158RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia 

s příslušenstvím příspěvkové organizaci Středisko volného času, Barborka 790, Ledeč nad 

Sázavou v rámci akce „Den dětí na ledečském hradě“, která se bude konat dne 29. 5. 2016 a 

souhlasí s přítomností pana L. D. při montáži a demontáži pódia. 

 

08.2016/159RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, schvaluje žádost Lenky Schusterové /nájemce bytu č. 6 v domě čp. 558, ul. 

Na Sibiři v Ledči nad Sázavou/ o poskytnutí podnájmu I. K., Ledeč nad Sázavou na dobu 

určitou ode dne 1.6.2016 do 31.05.2017. 

 

08.2016/160RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle předložené důvodové 

zprávy v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Smlouvy o provedení hudební produkce na kulturní akci “Městské slavnosti“ 

v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 11. 6. 2016 na Husově 

náměstí a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

 

08.2016/161RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí darovací smlouvy - 

finančního daru pro ZŠ Ledeč nad Sázavou v celkové hodnotě 42.648,- Kč od pana E. H. a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

 

III. RM ukládá 
 

08.2016/13RM-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 nabídky na 

výměnu oken a provedení stavebních úprav učeben a sálu v ZUŠ Ledeč nad Sázavou.  

 

08.2016/14RM-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 zjistit možnosti 

využití dotace při řešení energetické náročnosti budovy ZUŠ v rámci plánované Výzvy OPŽP 

Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a to v případě, že dojde 

k výměně všech oken v tomto objektu před podáním žádosti o dotaci (tzn. zjištění reálnosti 

dosažení úspor požadovaných v rámci OPŽP tak, aby byly splněny podmínky podání žádosti 

o dotaci). 

  
08.2016/15RM-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 dotaci v rámci grantového „Programu rozvoje venkova 2014 – 2020“ vyhlášeného 

Ministerstvem zemědělství, Operace 8.5.2 – Neproduktivní investice v lesích, na podporu 

realizace projektu „Oprava zábradlí lesní cesty – Háj“. 

 

08.2016/16RM-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 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 

ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016 č. 03/16 ze dne 29. 3. 

2016 na podporu projektu „Technická ochrana budovy MŠ Stínadla v Ledči nad Sázavou“. 
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IV. RM doporučuje 

 

08.2016/1RM-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 schválit uzavření Smlouvy o dílo s vybraným realizátorem akce „Restaurování a 

celková obnova Mariánského sloupu v Ledči nad Sázavou“ – restaurátorem BcA. Danielem 

Chadimem, Horní náměstí 511, 378 81 Slavonice, IČO: 60857099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 2. 5. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


