
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 2. března 2015 

5/2015/RM 

 

 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

05.2015/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

05.2015/12RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

05.2015/13RM-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, dopis „Výzva k odstranění 

okrasných dřevin z okolí hrobového místa“ zaslaný dne 23. 2. 2015 odborem OVŽP 41 

majitelům hrobových míst. Důvodem zaslání dopisu je nedodržování majiteli hrobových míst 

platného a účinného předpisu „Opatření Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2010 - Řád 

veřejného pohřebiště“. 
  

 

 

 

II.      RM schvaluje: 

05.2015/39RM-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 – Svaz důchodců ČR, ZO Ledeč nad Sázavou 

„Vyúčtování za služby spojené s nájmem nebytového prostoru Husovo nám. 16 za rok 2015“ 

ve výši 11.174,- Kč a „Na plánované akce v roce 2015“ ve výši 30.000,- Kč. 

 

05.2015/40RM-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 – Automotoklub Ledeč nad Sázavou „Zabezpečení 

motokrosových závodů a tratě“ ve výši 50.000,- Kč. 

 

05.2015/41RM-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 – Oblastní charita Havlíčkův Brod „Soc. aktivační služba 

pro rodiny s dět., Centrum osobní asistence Havl. Brod…, Ledňáček Ledeč nad Sázavou, 

Středisko rané péče Havl. Brod, Sociálně terapeutická dílna, Denní stacionář pro děti Petrklíč“ 

ve výši 15.385,- Kč 

 

05.2015/42RM-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 – O. S. NOTORIX DENATUR „Bitva o Notorburg- 12. 

ročník“ ve výši 20.000,- Kč. 



 

05.2015/43RM-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 – Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou „Provoz a údržba 

lyžařského Sportoviště Melechov“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

05.2015/44RM-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 – Melechov občanské sdružení „Na pořádání sportovních 

akcí“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

05.2015/45RM-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 – Akademie bojových umění a sportu „Karate pořádání a 

účast závodů, seminářů, sportovního soustředění, nákup sportovního vybavení“ ve výši 

20.000,- Kč. 

 

05.2015/46RM-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 – Mimochodem „Provoz divadla Mimochodem - 

pořádání hudebních akcí, výstav, seminářů, kulturní akce, vlastní představení, organizace 

představení hostujících divadel“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

05.2015/47RM-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 – Molekul o. s. – Mírné oživení ledečské kultury 

„Kulturní akce 2015“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

05.2015/48RM-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 – Český svaz včelařů „Úprava přístupu a zpevnění 

nádvoří“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

05.2015/49RM-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 – Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z. ú. 

„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

05.2015/50RM-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 –  Nezávislý podmelechovský spolek, z. s. „70. výročí 

událostí v Kobylím dole“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

05.2015/51RM-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 – Potravinová banka Vysočina, o. s. „Na činnost 

"Potravinové banky"“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

 

 



05.2015/52RM-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 – Dominik Vacík „Pee wee Quebec 2015 - turnaj 

(Canada)“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

05.2015/53RM-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 – Komunistická strana Čech a Moravy „vzpomínkový 

akt k 70. výročí (padlých příslušníků štábu Partyzánské brigády Mistr Jan Hus)“ ve výši 

5.000,- Kč.  

 

05.2015/54RM-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 – Stanice Pavlov, o.p.s. „Provozní náklady záchranné 

stanice“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

 05.2015/55RM-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 – ZUŠ v Ledči nad Sázavou „oslava 60. výročí 

založení ZUŠ“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

 05.2015/56RM-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 – Český rybářský svaz „ Rybářské závody 

dospělých“ ve výši 5.000,- Kč.  

 

05.2015/57RM-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 Český rybářský svaz „Dětské rybářské závody“ ve výši 

3.000,- Kč.  

 

05.2015/58RM-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 – Domov Háj „Rekreační pobyty klientů“ ve výši 

12.000,- Kč.  

 

05.2015/59RM-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 –  FORM Solution - Petr Soukup „Melechovský okruh - 

sraz ČS motocyklů“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

05.2015/60RM-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 – Coufal František „Nákup hokejových cen – Hokejová 

liga Posázaví“ ve výši 10.000,- Kč. 

ZRUŠENO usnesením č. 07.2015/2RM-r) dne 30. 3. 2015. 

 

05.2015/61RM-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 opravy chodníku před 



domem čp. 1304 v ulici Barborka v Ledči nad Sázavou z rozpočtu Města v rámci oprav a 

údržby. 

 

05.2015/62RM-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, dodatek č. 4 ke 

smlouvě o nájmu nebytových prostor č. OdMI/15/10-N ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a 

Dodatku č. 3, kterou se mění, úprava záloh na dodávku tepla v objektu čp. 790, Barborka 

v Ledči nad Sázavou s ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem Vrchlického 

2627/46, Jihlava, PSČ 587 24, s termínem od 1. 3. 2015. 

 

05.2015/63RM-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, pronájem dvou 

místností v II.NP o ploše 28,86 m
2
 v budově polikliniky v ulici Habrecká č. 450, Ledeč nad 

Sázavou společnosti GP Care v.o.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou formou Dodatku č. 

1ke smlouvě č. OdMI/79/2014 ze dne 25. 11. 2014, za cenu stanovenou RM dne 19. 10. 2006, 

č. u. 14.2006/219RM-s) a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. 

 

05.2015/64RM-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 léčebného areálu nemocnice Háj - objekt čp. 675 – občanská 

vybavenost na pozemku parc. č. st. 732/1, pozemek parc. č. st. 732/1 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 6012 m2, „dům letní ubytovací, dřevěný“ – objekt občasné vybavenosti na 

pozemku parc. č. st. 734, pozemek parc. č. st. 734 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 579 

m2, čistírna odpadní vod – jiná stavba na pozemku parc. č. st. 735, pozemek parc. č. st. 735 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1540 m2, pozemek parc. č. poz. 2355 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, na kterém je zřízena parková úprava o výměře 7346 m2, vše v kat. území 

Ledeč nad Sázavou. Součástí je i garáž o jednom podlaží na pozemku parc. č. st. 732/1, 

vodojem podzemní železobetonový, štěrková vozovka, kanalizace, vodovodní a plynová 

přípojka. Součástí hlavní budovy jsou dále nábytek, zdravotní přístroje a IT (počítače). 

 

05.2015/65RM-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 výpůjčky 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí 

v Ledči nad Sázavou, v termínu od 1.4. - 2. 4. 2015 v době 09:00 - 15:30 hod.  

 

05.2015/66RM-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 částí pozemků parc. č. poz. 2078/14,  2078/15 a 2078/16 v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou cca 97 m
2
 – okolo domu čp. 1040-1041 od 1. 6. 2015 – 31. 10. 2015.   

 

05.2015/67RM-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. Z. prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 

29. 2. 2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

1604,- Kč měsíčně. 

 

05.2015/68RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu ceníku „Vstupné a 

poplatky za pronájem ledové plochy v areálu městského zimního stadionu-Atos Arény“ 



z 1.800,- Kč/h na 200,- Kč/h u HC Ledeč nad Sázavou + krasobruslení do 18 let s platností od 

2. 3. 2015.   

 

05.2015/69RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 7/2013 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

 

 

 

 

III.      RM neschvaluje:  
05.2015/3RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – DANETA V. K., zařízení pro zdravotně postižené 

„Náklady na neinvestiční výdaje uživatele“. 

 

05.2015/4RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Domov pro seniory Heřmanův Městec „Příspěvek 

na klienta DPS“. 

 

05.2015/5RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Občanské sdružení Posálios „Provoz sdružení“ a 

„Bazárek (charitativní bazar)“. 

 

05.2015/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Mimochodem „Rekonstrukce toalet na hradě 

v Ledči n. S. 

 

05.2015/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou „Žádost o 

příspěvek na nákup skútru“. 

 

05.2015/8RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – TJ Kovofiniš „Vánoční turnaj ve volejbale“. 

 

05.2015/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – F. Z. „Příspěvek na péči o dceru“. 

 

05.2015/10RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Sdružení ADIVADLO „Přehlídka inscenací pro 

děti a mládež _ Dospělí /pro radost/  dětem“. 

 



 

 

05.2015/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

„Základní poradenství a doplňkové služby pro osoby se sluch. postižením“. 

 

05.2015/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – ŠK LEDEČ N. S. o. s., ,,Šipkový sport“. 

 

 

 

 

IV. RM ukládá: 

05.2015/15RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů odborům OVŽP, OVS a OS nadále 

postupovat v souladu s platným a účinným předpisem „Opatření Města Ledeč nad Sázavou č. 

1/2010 - Řád veřejného pohřebiště“.  Udělovat výjimky v souladu s opatřením Města Ledeč 

nad Sázavou č. 1/2010 – Řád veřejného pohřebiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková                     Ing. Zdeněk Tůma 

           místostarostka                                            starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 3. 3. 2015 

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 

 

 

 
 


