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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 17. srpna 2015 

20/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

20.2015/48RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

20.2015/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

20.2015/50RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně 

závěrečného vyhodnocení akce „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“ 

20.2015/51RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený anonym 

v souvislosti s MŠ. 

20.2015/52RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně 

následné péče o vysazenou zeleň v rámci dotace „Regenerace zeleně Města Ledeč nad 

Sázavou“ 

20.2015/53RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informaci o odstoupení od 

realizace projektu „Na Sázavě – sbírka pověstí z Posázaví“ v rámci Fondu Vysočiny - 

grantový program – „Edice Vysočiny 2014“, z důvodu nereálnosti uzavření dohody 

s dědičkou autorských práv.  

 

 

II. RM schvaluje 

 

20.2015/246RM-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, uzavření smlouvy o 

provedení přezkoumání hospodaření města na účetní období 2015 a 2016 s auditorem Ing. M. 

S., IČ 40691608 se sídlem Pelhřimov a pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu podpisem 

této smlouvy. 

20.2015/247RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o připojení 

k distribuční soustavě, v souvislosti se změnou zdroje vytápění objektu MŠ Družstevní 1060, 

Ledeč nad Sázavou, s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

20.2015/248RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. 

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

výpůjčce nebytových prostor v objektu č. p. 258, ulice Pivovarská, Ledeč nad Sázavou za 

účelem zajištění požární bezpečnosti města Ledeč nad Sázavou (zajištění provozu a činnosti 

výjezdové jednotky SDH Města) s ČR – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke 
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Skalce 32, 586 04 Jihlava (půjčitelem), s platností a účinností od 1. 1. 2016 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

20.2015/249RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 7. 1. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 

2015 a Dodatku č. 3 ze dne 23. 6. 2015 (v souvislosti s nepřítomností azbestu na budově 

jídelny se cena díla snižuje o 341 230,60 Kč včetně DPH) v rámci investiční akce „Stavební 

úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ se společností 

AGOS stavební a. s. Pelhřimov, se sídlem Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČO: 

46679626 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.   

20.2015/250RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina 

„Smlouva o poskytnutí dotace na financování provozních nákladů sociální služby v roce 

2015“ ve výši 192.400,- Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina dne 23.6.2015 usnesením č. 

0291/04/2015/ZK a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

20.2015/251RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru 

„zdravotnický batoh ER 20 HZS/3“ v hodnotě 8 833 Kč,- pro SDH, na základě darovací 

smlouvy od firmy SCHÄFER – SUDEX s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

20.2015/252RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu okapů a svodů na 

budově ZUŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 231. 

 

20.2015/253RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu okapů a svodů na 

budově ZUŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 231, firmou Bravis střechy se sídlem Dolní Město 

čp. 284, Dolní Město, dle cenové nabídky.  

ZURŠENO usnesením č. 29.2015/7RM-r) dne 14. 12. 2015. 

 

20.2015/254RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s §102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje ukončení rámcové smlouvy č. S 109/2014, 

jejímž předmětem je údržba parku Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou, dohodou uzavřenou 

mezi Městem Ledeč nad Sázavou a firmou EKOIMPEX Vysočina s.r.o., se sídlem Javorová 

2262, 393 01 Pelhřimov ke dni 31. 8. 2015 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

20.2015/255RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s §102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje ukončení rámcové smlouvy č. S 110/2014, 

jejímž předmětem je údržba přírodní zahrady v intravilánu Města Ledeč nad Sázavou, 

dohodou, uzavřenou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a firmou EKOIMPEX Vysočina s.r.o., 

se sídlem Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov, ke dni 31. 8. 2015 a pověřuje starostu města 

podpisem této dohody. 

20.2015/256RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 Obecně 

závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 schvaluje udělení výjimky 

z ustanovení vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pro akci Kolem světa 

s doprovodným programem, konanou 28. srpna 2015 na nádvoří ledečského hradu. Rada 

Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 
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- 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 n. S. 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 

prostor pořádané akce  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

20.2015/257RM-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 cestovatelský večer s názvem „ Kolem světa „ konaný na nádvoří Ledečského hradu 

dne 28.8.2015 od 20.00 hod. Ing. D. Š., bytem Ledeč nad Sázavou, kdy montáž a demontáž si 

zajistí žadatel sám. 

20.2015/258RM-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, bezplatné 

zapůjčení 2 ks mobilních WC - Obecnímu úřadu Pavlov - na konání kulturní akce Pavlovské 

slavnosti dne 22. 8. 2015 s tím, že přeprava bude zajištěna a hrazena Obecním úřadem Pavlov. 

   

20.2015/259RM-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 Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15. 7. 2008 ve 3. NP budovy polikliniky 

v Ledči nad Sázavou, ulice Habrecká č. p. 450 (pronájem další místnosti o celkové výměře 

14,71 m², provozované jako sklad) s MUDr. J. M., Ledeč nad Sázavou, IČ: 75122715, 

s účinností od 1. 11. 2015 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.   

20.2015/260RM-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 prostor sloužících k podnikání ve 3. NP budovy polikliniky v Ledči nad 

Sázavou, ulice Habrecká č. p. 450 (2 místnosti o celkové ploše 30,24 m², provozované jako 

ordinace zubního lékaře) s MDDr. V. M., Praha 2 – Vinohrady, s účinností od 1. 11. 2015 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.   

20.2015/261RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 209/1 o výměře 10 m
2 

v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou panu P. P., Ledeč nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31. 8. 2016 a pověřuje starostu města 

k podpisu dodatku nájemní smlouvy č. 9. 

20.2015/262RM-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, vyvěšení 

záměru pronájmu nebytových prostor, 1 místnosti v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou 

ul. Habrecká čp. 450  II.NP o ploše 15,45 m
2
. 

20.2015/263RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu sprchového koutu v bytě paní 

V. L., Ledeč nad Sázavou a to společností ATOS s.r.o., Ledeč nad Sázavou s tím, že celkové 

náklady ve výši 10.330,45 Kč včetně DPH budou hrazeny z bytového fondu.  

20.2015/264RM-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 pronájem bytu zvláštního 



20/2015/RM  4/5 

 

určení v domě s pečovatelskou službou panu J, L. a paní S. L., bytem Ledeč nad Sázavou, a to 

na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2078,- 

měsíčně. 

20.2015/265RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Ministerstva práce a 

sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na výkon sociální práce v roce 

2015 a pověřuje starostu města k podpisu prohlášení. 

20.2015/266RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. f) 

a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizační 

struktury městského úřadu dle předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 9. 2015. 

 

 

 

III. RM zmocňuje 

 

20.2015/2RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, AK JUDr. Lebedové, Husovo nám. 

65, Ledeč n. S. k převzetí právního zastoupení Města Ledeč nad Sázavou ve věci vlastnického 

práva k pozemku p.č. 372/1 ost. plocha v k.ú. Obrvaň a pověřuje starostu města podpisem 

plné moci.  

 

 

 

IV. RM stanovuje 

 

20.2015/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2), písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností 

od 1. 9. 2015 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 30. 

 

 

 

V. RM ukládá 

 

20.2015/38RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu  § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru výstavby a životního prostředí 

přizvat k jednání 3 firmy s nejvýhodnější cenovou nabídkou na údržbu zeleně na území města 

Ledeč nad Sázavou – následná péče o vysazenou zeleň v rámci dotace „Regenerace zeleně 

Města Ledeč nad Sázavou.“ 

 

 

VI. RM odkládá 

 

20.2015/17RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci zpracování a 

podání žádosti o dotaci z OPZP, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu na projekt: 

„Sadové úpravy okolí domu s pečovatelskou službou Ledeč nad Sázavou“.  
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20.2015/18RM-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 opravy bytu 

zvláštního určení č. 6, ul. 5. května čp 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                     místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 17. 8. 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


