
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 22. září 2014 

19/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

19.2014/48RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

19.2014/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2014 budou termíny schůzí rady města 20. 10. 2014. 

 

19.2014/50RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před budovou čp. 71,   dne 10.10. 2014 

v době od 08.00 – 17.00 hod. ,  firmou Elektro SPEKTRUM s.r.o.  se sídlem Sázavská čp. 50, 

Ledeč nad Sázavou za účelem  pořádání firemní akce prodejny.  

 

 

II. RM schvaluje: 

19.2014/224RM-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 4. čtvrtletí roku 2014, a to: ustavující zasedání dle vyhlášení výsledků voleb do 

zastupitelstev obcí. 
 

19.2014/225RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program jednání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 29.09.2014. 

 

19.2014/226RM-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, aktualizovaný a upravený 

Domovní řád pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou. 

 

19.2014/227RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky SDH 

Ledeč nad Sázavou k zabezpečení akce Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu, které se 

bude konat dne 19. 10. 2014, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách 

motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

19.2014/228RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů 

členům SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení akce Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu, které se bude konat dne 19. 



10. 2014, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města 

Ledeč nad Sázavou.  

19.2014/229RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. f) a j) změnu organizační struktury městského úřadu dle předloženého návrhu, a to 

s účinností od 01. 10. 2014. 

 

19.2014/230RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vnitřní směrnici č. /2013 -  

Organizační řád Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 

 

19.2014/231RM-s) 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, 

celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 29. 

 

19.2014/232RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novelizované úplné 

znění zakladatelské listiny obchodní společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., se sídlem Pod 

Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle 

ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích). 

 

19.2014/233RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Provozní řád letního stadionu Ledeč 

nad Sázavou. 

19.2014/234RM-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 A. a J. M. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v ul. v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014. 

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. 

 

19.2014/235RM-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 E. a P. S. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.715,- Kč měsíčně. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

19.2014/236RM-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. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 09. 2015. 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. 

19.2014/237RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení, v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 



M. P., v Ledči nad Sázavou a to na dobu určitou od 31. 10. 2014 do 30. 6. 2017. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- měsíčně. 

19.2014/238RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení, v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 

M. R., bytem v Ledči nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2016. Rada 

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

19.2014/239RM-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 bytu v  Ledči nad Sázavou paní A. K. dohodou ke dni 

30. 9. 2014. 
 

19.2014/240RM-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 panu P. M., bytem 

Sobiňov, a to na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 s tím, že se do pronajatého bytu 

přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši Kč 1054,- měsíčně. 

19.2014/241RM-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, předložené 

nájemní smlouvy na pronájem volebních místností ve dnech 10. a 11. října 2014 pro volby do 

zastupitelstev obcí v celkové výši nájemného 16.598,- Kč a zároveň pověřuje starostu města 

jejich podpisem.  

19.2014/242RM-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. 3 ke  smlouvě o 

správě a provozu areálu městského zimního stadionu , ve znění dodatku č. 2 – úplné znění ze 

dne 10.12.2012, uzavřený s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o, s platností od 1.10.2014 a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

19.2014/243RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3,  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ceník za poskytované služby 

(vstupné a poplatky za pronájem ledové plochy) v areálu městského zimního stadionu. 

19.2014/244RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3,  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné užívání ledové 

plochy pro hokejový klub HC Ledeč nad Sázavou a krasobruslení v rozsahu 10 hodin na 

tréninky a soutěžní zápasy mládežnických družstev. 

ZRUŠENO usnesením č. 03.2015/1RM-r) dne 16. 2. 2015. 
 

19.2014/245RM-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 na dodání 

hlasovacích lístků voličům pro volby do Zastupitelstva města Ledče nad Sázavou s firmou - 

Česká pošta, s. p. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu výše uvedené 

smlouvy. 

 



19.2014/246RM-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, převod nájemní 

smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky z MUDr. Jan Maštálka, bytem Ledeč nad 

Sázavou na společnost GP Care, v.o.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, formou dodatku č. 

1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  
 

19.2014/247RM-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, podnájem 

nebytových prostor užívaných společností GP Care, v.o.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, 

pro pana MUDr. Jana Maštálka, Ledeč nad Sázavou na dobu 6 měsíců, tj. do 31.3.2015. 

 

 

19.2014/248RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 39 a 102 odst. 2) 

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

pronajmout část pozemku p. č. 209/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 15 m
2
 za domem 

v ulici Jaroslava Haška č. p. 571 - 573, Ledeč nad Sázavou.  
 

19.2014/249RM-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 v domě 

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

určitou ode dne 01.10.2014 do 31.10.2015. 

  

 

 

III. RM doporučuje 

17/2014/7RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města 

Ledeč nad Sázavou schválit novelizované úplné znění zakladatelské listiny obchodní 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

 

 

V.         RM pověřuje 

19.2014/2RM-p) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města 

k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu o rozhodnutí 

jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti TS Ledeč nad 

Sázavou, s. r. o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  

 

VI.       RM jmenuje  

19.2014/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje komisi pro otevírání obálek a 

hodnocení nabídek v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky, zadávané v otevřeném 

řízení, na výběr dodavatele stavebních prací na realizaci akce “Stavební úpravy (zateplení 

obálky budov) – ZŠ Nádražní, Ledeč nad Sázavou“. 

 



 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 22. 9. 2014       

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 


