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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. září 2015 

22/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

22.2015/58RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

22.2015/59RM-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, „Přehled OS o nezaplacených 

pohledávkách k 23.9.2015“. 

22.2015/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před budovou čp. 71, dne 14.10. 2015 

v době od 08:00 do 17:00 hod, firmou Elektro SPEKTRUM s.r.o.  se sídlem Sázavská čp. 50, 

Ledeč nad Sázavou za účelem pořádání firemní akce prodejny umístění dětské atrakce u 

Morového sloupu.  

 

 

II. RM schvaluje 

22.2015/278RM-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. 2 ke „Smlouvě č. 

S62/2011 pro správu a vymáhání pohledávek“ z 7. 4. 2011 s advokátem Mgr. Dušanem Petrlíkem, 

Mánesova 11/3b, České Budějovice o vymezení spolupráce a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku.   

22.2015/279RM-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 dílo na 

zpracování „Dokumentace rekonstrukce ČOV – Háj“ se společností Aquatest a. s., 

Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČO: 44794843 za cenu 275 660,- Kč + DPH v zákonné výši a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

22.2015/280RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělení plné moci k zastupování 

Města Ledeč nad Sázavou (zmocnitele) ve všech záležitostech týkajících se inženýrské 

činnosti, zejména zastupování zmocnitele při jednání s dotčenými orgány státní správy, 

správci sítí a občanskými organizacemi, jejichž stanovisko je nezbytné k vypracování 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a 

dokumentace pro provedení stavby, včetně veškerých úkonů směřujících k zajištění vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení akce 

„Rekonstrukce ČOV - Háj“ zmocněnci – společnosti Aquatest a. s., Geologická 4, 152 00 

Praha 5, IČO: 44794843 a pověřuje starostu města podpisem plné moci. 

22.2015/281RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opravu chodníku Z.Fibicha 

v Ledči nad Sázavou firmou TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. se sídlem Pod Stínadly čp. 592, dle 

cenové nabídky ve výši 423. 047,- Kč včetně DPH. 

ZRUŠENO usnesením č. 27.2015/6RM-r) dne 30. 11. 2015. 

 

22.2015/282RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opravu chodníku Marie 
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Majerové v Ledči nad Sázavou firmou TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. se sídlem Pod Stínadly 

čp. 592, dle cenové nabídky ve výši 585 272,00,- Kč včetně DPH. 

22.2015/283RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opravu chodníku Na Sibiři 

v Ledči nad Sázavou firmou TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. se sídlem Pod Stínadly čp. 592, dle 

cenové nabídky 78.665,- Kč včetně DPH. 

22.2015/284RM-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 

poskytnutí dotace (ID ZZ01311.0011) na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných 

hasičů města Ledeč nad Sázavou, za účelem udržení a rozvoje jejích akceschopnosti, ve výši 

30 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

22.2015/285RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení zateplení a 

výměnu krytiny ploché střechy hospodářského pavilonu MŠ Stínadla firmou EKISYS s.r.o. se 

sídlem Hvězdná čp. 35, Jindřichův Hradec a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o 

dílo. 

22.2015/286RM-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 

roku 2015, z prostředků vyčleněných RM – „Základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu Ledeč nad Sázavou“ ve výši 12.000,- Kč na: „Renovaci moštárny“. 

22.2015/287RM-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, předložený návrh stanov 

„Společenství vlastníků bytů čp. 603-5 Ledeč nad Sázavou“ se sídlem Jaroslava Haška 604, 

584 01 Ledeč nad Sázavou, dle nové právní úpravy - § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku a pověřuje Ing. Jana Čepu (vedoucí odboru samosprávy) 

hlasovat o jejich přijetí na shromáždění Společenství vlastníků bytů čp. 603-605. 

22.2015/288RM-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 materiálu T.S. a to 

12 m obrubníků na vybudování chodníku v ulici Petra Bezruče v Ledči nad Sázavou, před 

domem čp. 1112 za podmínky, že chodník bude vybudován do 30.11.2015. 

22.2015/289RM-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 nebytového 

prostoru 2.NP v objektu čp. 790, ulice Barborka v Ledči nad Sázavou - Středisku volného 

času Ledeč nad Sázavou /IČO 72051540/ s platností od 1.10.2015 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

22.2015/290RM-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, Dodatek č. 5 smlouvy o 

pronájmu nebytových prostor části 1PP a 1.NP objektu čp. 790, Barborka, Ledeč nad Sázavou 

č. OdMI/15/10-N, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3  a Dodatku č. 4 s ČR – 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, se sídlem Vrchlického 2627/46, Jihlava, PSČ 587 

24 s platností od 1.10.2015 a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy. 

22.2015/291RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst. 1 a § 102 

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

záměru pronájmu prostor garáže o celkové ploše 26, 16 m² v I. NP budovy polikliniky v Ledči 

nad Sázavou, ulice Habrecká č. p. 450 (prostory garáže dříve užívané MUDr. L.). 

22.2015/292RM-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 o pronájmu nebytových prostor - 1 místnosti o ploše 13,53 m
2
 v 1 NP budovy 

polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450 ( přístup z ul. 28. října). 
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22.2015/293RM-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, ukončení pronájmu 2 

místností o ploše 28,60 m
2
 v 2 NP. v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká 

čp. 450, MUDr. P. Z. se sídlem Ledeč nad Sázavou, ke dni 30. 9. 2015 z důvodu změny názvu 

firmy. 

22.2015/294RM-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, od 1. 10. 2015 pronájem 

2 místností o ploše 27,60 m
2
 v 2 NP. v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká 

čp. 450, firmě Dětská poradna s.r.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 a 

pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy. 

22.2015/295RM-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 nebytového 

prostoru -  1 místnosti v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450  II.NP 

o ploše 15,45 m
2
 společnosti Vysočinské nemocnice s.r.o., ul. 5.května 319, Humpolec 

formou dodatku č. 5 k NS č. OdMI/46/2012/N ze dne 29.6.2012 s platností od 1.10.2015 a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

22.2015/296RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění K. K. trvale bytem Ledeč nad 

Sázavou prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 

1.10.2015 do 30.09.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 2.809,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 

22.2015/297RM-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 A. a J. M., trvale 

bytem Ledeč nad Sázavou prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Ledči nad Sázavou, na 

dobu určitou od 1.10.2015 do 31.03.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2.198,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

22.2015/298RM-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 M. S., trvale 

bytem Ledeč nad Sázavou prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Ledči nad Sázavou, na 

dobu určitou od 01.10.2015 do 31.12.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 734,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

22.2015/299RM-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 

určení č. 19, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu J. 

P.,  bytem  Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 5. 10. 2015 do 31. 3. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1054,- 

měsíčně. 

22.2015/300RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje T. D., nájemci bytu č. 6 v domě 

v Ledči nad Sázavou smlouvu o podnájmu s M. P., trvale bytem Brno - Líšeň, a to na dobu 

určitou ode dne 01.10.2015 do 31.10.2016. 

22.2015/301RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení smlouvy na dodávku 

elektřiny v odběrném místě – ul. 5. května č. p. 1202, Ledeč nad Sázavou, číslo bytu 6 (dům 
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s pečovatelskou službou), z důvodu změny zákazníka v odběrném místě, kdy novým 

zákazníkem bude paní J. Z., bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

žádosti o ukončení smlouvy na dodávku elektřiny, která bude podána u obchodníka - 

společnosti ČEZ Prodej, s. r. o, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4.  

 

III. RM souhlasí 

 

22.2015/1RM-so) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí se žádostí ZUŠ Ledeč nad 

Sázavou ve věci změny (navrácení) kapacity školy v souladu s § 146 odst. 1 školského 

zákona, která byla škole původně stanovena, tedy 400 žáků. 

 

 

IV. RM stanovuje 

 

22.2015/2RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů, celkový počet 

zaměstnanců organizační složky Veřejně prospěšné práce na 12 zaměstnanců.  

22.2015/3RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů, celkový počet 

zaměstnanců organizační složky Dům s pečovatelskou smlouvou na 14 zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Jan Drápela 

      starosta města                                                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 30. 9. 2015       

Zapsala: Petra Kalenská 


