
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 16. března 2015 

6/2015/RM 

 

 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

06.2015/14RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

06.2015/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

06.2014/16RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 

2015 budou termíny schůzí rady města 30. 3., 13. 4., 4. 5., 18. 5., 8. 6. a 15. 6. 

 

06.2015/17RM-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, výpověď koordinátora BOZP  

a PO paní Jitky Krupičkové, Masarykova 2978, Havlíčkův Brod, na stavbu „Stavební úpravy 

(zateplení obálky budov) - ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“. 

 

06.2015/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, o ploše 9 m
2
 dne 8.6.2015 v době od 

09:00 do 14:00 hod, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, Pobočka 

Brno, ul. Cejl čp. 5. Poplatek za užívání veřejného prostranství bude stanoven dle Obecně 

závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

 

06.2015/19RM-s) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních 

žádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28. 2. 2015. 

 

 

II. RM schvaluje: 

06.2015/70RM-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 termíny zasedání zastupitelstva města ve 2. čtvrtletí 

roku 2015, a to: 20. 4., 25. 5. a 22. 6. 

 

06.2015/71RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele služby - 

koordinátor BOZP  na stavbě „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) - ZŠ Nádražní 780, 

Ledeč nad Sázavou“ – paní Janu Vašíčkovou, Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov, s 

nabídkovou cenou 29 000 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

06.2015/72RM-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. 1 ke smlouvě o 

dílo ze dne 7. 1. 2015 uzavřenou se společností AGOS stavební, a.s., Tomáše ze Štítného 634, 



Pelhřimov na stavbu „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) - ZŠ Nádražní 780, Ledeč 

nad Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

06.2015/73RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osazení indikátorů na 

rozdělování topných nákladů v budovách DPS (čp. 1202, 1252, 1276 a 473) dle přiložené 

nabídky a provedení osazení společností ATOS spol. s r.o., IČ: 62028081, Ledeč nad 

Sázavou. 

ZRUŠENO usnesením č. 25.2015/5RM-r) dne 9. 11. 2015. 

 

06.2015/74RM-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 vzájemné 

spolupráci – Dotační sonar pro obce a města se společností Cyrrus Advisory, a. s., Veveří 

111, 616 00 Brno, na spolupráci při vyhledávání dotačních možností za částku 150 Kč bez 

DPH/ měsíc, která bude uhrazena formou jednorázové splátky ve výši 7 200,- Kč bez DPH na 

období 48 měsíců a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

06.2015/75RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď Smlouvy o poskytnutí licence sw 

PROe.biz PARK č. 2297/LED/MT a Smlouvy o poskytování služeb k licenci sw PROe.biz 

PARK č. 2298/LED/MT. 

 

06.2015/76RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o pronájmu 

certifikovaného elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek se společností 

Osigeno s.r.o. a pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu podpisem této smlouvy. 

 

06.2015/77RM-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, podání výpovědi 

bez uvedení důvodu ze smlouvy o nájmu plakátovacích ploch ze dne 15. 8. 2013 uzavřenou se 

společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec. 

 

06.2015/78RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání 3měsíční výpovědi bez 

udání důvodu ze smlouvy o shromažďování plakátů ze dne 23. 9. 2013 spolu s dohodou o 

zachování důvěrných informací ze dne 23. 7. 2014 uzavřené se společností RENGL, s.r.o., 

Zákopnická 354/11, Liberec. 

 

06.2015/79RM-s) Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje převod muzea a jeho chodu pod 

společnost Hrad Ledeč n. S. s.r.o., a to v souladu s ustanoveními zakotvenými ve Smlouvě o 

provozování muzea v Ledči n. S., která je součástí tohoto dokumentu a pověřuje starostu 

Města podpisem této smlouvy. Zde je také zakotvena i finanční podpora Města Ledče n. S. 

pro zdárný chod této kulturní památky. 

 

06.2015/80RM-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, ukončení „Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor hradu“ č. S3/2014 (3/N-2013) dohodou se společností Hrad Ledeč nad 

Sázavou s.r.o., IČ: 49813013 ze dne 31. 12. 2013, dohodou k 31. 3. 2015. 

06.2015/81RM-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, ukončení „Nájemní smlouvy 

pozemek hradu pč.st. 751 o výměře 465 m
2
“ ze dne 20. 7. 2001 dohodou se společností Hrad 

Ledeč nad Sázavou s.r.o., IČ: 49813013, dohodou k 31. 3. 2015. 



 

06.2015/82RM-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, ukončení „Partnerské 

smlouvy o řádném využívání venkovních prostor hradu“ č. S184/2014 dohodou se společností 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., IČ: 49813013 ze dne 30. 10. 2013, dohodou k 31. 3. 2015. 

06.2015/83RM-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, ukončení „Partnerské 

smlouvy za účelem zajištění realizace projektu „Zřízení hygienického zařízení na hradě Ledeč 

nad Sázavou“ č. S185/2014 dohodou se společností AQUCOMP HARD s.r.o., IČ: 48154270 

ze dne 30. 10. 2013, dohodou k 31. 3. 2015. 

 

06.2015/84RM-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 stavebních úprav 

v prostoru II.NP v budově polikliniky, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, spočívající ve 

vybourání otvoru pro osazení nových dveří k zprůchodnění pronajatých nebytových prostor 

společností GP Care, v.o.s., IČ: 03093778. Společnost GP Care, v.o.s. si náklady na 

provedení úprav uhradí ze svých prostředků, následně mu Město Ledeč nad Sázavou odpustí 

jedno měsíční nájemné z těchto nových prostor, dle předložené žádosti. 

 

06.2015/85RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů ukončení nájmu v ul. 5. května v Ledči nad Sázavou panu J. V. dohodou 

ke dni 31. 3. 2015. 

 

06.2015/86RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. H., bytem 

Lovčen, Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

 

06.2015/87RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje vypracování zadávací 

dokumentace stavby zastřešení tribuny stadionu v Ledči n. S. v rozsahu projektové 

dokumentace na sloučené stavební povolení a územní řízení firmě ATING – Bělohradský 

Jaroslav Ing., Husovo náměstí 63, Ledeč nad Sázavou, 584 01. 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                     Ing. Zdeněk Tůma 

         místostarostka                           starosta Ledči nad Sázavou 

 

Sázavou dne 17. 3. 2015 

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 

 

 

 
 


