
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 20. října 2014 

20/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

20.2014/51RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

20.2014/52RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

20.2014/53RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.08.2014/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

 

II. RM schvaluje: 

 

20.2014/250RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb ze dne 11.10.2008 s MUDr. Olgou 

Jaremenkovou, se sídlem Husovo náměstí 12, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 
 

20.2014/251RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2014 na provedení víceprací v rámci investiční akce „Zateplení 

MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou“ za cenu 17 147, 13 Kč + DPH v zákonné výši se 

společností THERMCOM s. r. o., Havlíčkova 5457/24, 586 01 Jihlava a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku.  

 

20.2014/252RM-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. 1 k SoD ze dne 

7. 5. 2014 v rámci investiční akce „Zateplení obvodového pláště mateřské školy Stínadla“ se 

společností ATOS, spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku.  

 

20.2014/253RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina (FV00972.0010) ve výši 73.875,- Kč, na realizaci 

projektu „Na Sázavě – sbírka pověstí z Posázaví“ a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

20.2014/254RM-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 Partnerské smlouvy 

o spolupráci s firmou AQUACOMP HARD, s.r.o., se sídlem Mlýnská 137, 584 01 Ledeč nad 



Sázavou ke spolupráci smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu „Zřízení 

hygienického zázemí na hradě Ledeč nad Sázavou“ a zmocňuje starostu města k podpisu 

smlouvy. 
 

20.2014/255RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uvolnění části nákladu knihy 

Ledečsko na starých pohlednicích, která byla Městem Ledeč n. S. zakoupena pro účely 

prezentace města, do prodeje pro veřejnost. Kniha se bude prodávat výhradně přes Informační 

centrum Ledeč nad Sázavou, za cenu 289,-Kč.  

 

20.2014/256RM-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 dodatku č. 1 

k Servisní smlouvě č. 490110009 programového vybavení Codexis a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

 

20.2014/257RM-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 Dodatku č. 3 

k Rámcové smlouvě č. 50282992 se společností T-Mobile a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku. 

 

20.2014/258RM-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, použití techniky SDH Ledeč nad 

Sázavou k zabezpečení produkce umělého deště při natáčení filmu Tordenskiold, které se 

bude konat dne 24. 10. 2014 od 12 do 22 hod. v prostorách hradu v Ledči nad Sázavou a bude 

jej realizovat společnost Film Markers s. r. o., za úhradu dle schváleného ceníku RM usnesení 

č. 24.2012/251RM-s). 

 

20.2014/259RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje svěření do pravomoci 

Odboru vnitřní správy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, s účinnosti od 1. 11. 2014, 

uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a ostatních činností spojených s hrobovou agendou. 

 

20.2014/260RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ 

se slečnou Markétou Kotkovou, pracovnicí organizační složky města Pečovatelská služba 

Ledeč nad Sázavou s účinností od 22. 10. 2014. 

 

20.2014/261RM-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 2014, z prostředků vyčleněných RM, žadateli Mimochodem - na „ Nájem komerčních 

prostor “ ve výši 1.350,-Kč. 

 

20.2014/262RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh smlouvy o budoucí 

smlouvě se společností KOWA s.r.o., která bude zajišťovat veřejnosti průchod přes 

předmětný pozemek parc.č. 2624/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

ZRUŠENO usnesením č. 10.2015/3RM-r) dne 4. 5. 2015. 

20.2014/263RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů manželům S., vyústění  



vzduchového výdechu od tepelného čerpadla na pozemek parc.č. 2551/3 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou s tím, že po dokončení prací bude pozemek v případě poškození zeleně uveden do 

původního stavu. 

 

20.2014/264RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, se společností ČEZ Distribuce 

a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, ul. Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín s předpokládanou 

výší nákladů 93.954,00 Kč (bez DPH) za přeložku zařízení v Ledči nad Sázavou u zimního 

stadionu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

20.2014/265RM-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, vyvěšení záměru 

pronajmout nebytové prostory v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou – 2 

místnosti v II.NP o výměře 43,06 m2 – bývalá ordinace MUDr. Jana Maštálky a garáž o ploše 

26,16 m
2
 s vjezdem z ulice 28. října. 

 

20.2014/266RM-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 Partnerské smlouvy 

o spolupráci s Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou ke spolupráci smluvních stran za účelem řádného využívání venkovních prostor a 

propagace Hradu Ledeč nad Sázavou a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 
 

 

 

III. Neschvaluje 

 

20.2014/27RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 a § 102 

odst. 2, písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru dlouhodobého pronájmu pozemku parc.č. 2551/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

IV. RM odkládá 
 

20.2014/19RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště Stínadla, 

Ledeč nad Sázavou“ za částku 260 000,- Kč + DPH v zákonné výši s firmou 

TRANSCONSULT s. r. o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové. 

 

 

V. RM ruší 

 

20.2014/6RM-ru) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. 

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

19/2014/246RM-s), kterým se schvaluje převod nájemní smlouvy na nebytové prostory 

v budově polikliniky z MUDr. Jan Maštálka, bytem 28. října 550, Ledeč nad Sázavou na 

společnost GP Care, v.o.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, formou dodatku č.1. 

 

 



20.2014/7RM-ru) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. 

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

19.2014/247RM-s) , kterým byl schválen podnájem nebytových prostor užívaných společností 

GP Care, v.o.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, pro pana MUDr. Jana Maštálka, bytem 

28.října 550, Ledeč nad Sázavou na dobu 6 měsíců, tj. do 31.3.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 20. 10. 2014       

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 


