
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 26. května 2014 

12/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

12.2014/30RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

12.2014/31RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

12.2014/32RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že referent odboru 

samosprávy, oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, v rámci svých pracovních 

povinností průběžně sleduje nově vyhlašované Výzvy k podání žádosti o finanční podporu 

z různých dotačních titulů a v případě vyhlášení vhodné Výzvy k podání žádosti o finanční 

příspěvek na opravu (restaurování) Morového sloupu na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 

bude tato žádost zpracována a podána. 

12.2014/33RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že referent odboru 

samosprávy, oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, v rámci svých pracovních 

povinností průběžně sleduje nově vyhlašované Výzvy k podání žádosti o finanční podporu 

z různých dotačních titulů a v případě vyhlášení vhodné Výzvy k podání žádosti o finanční 

příspěvek na realizaci projektu „Zřízení sálu pro hudební výchovu ZŠ Komenského“ bude 

tato žádost zpracována a podána. 

12.2014/34RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sdělení T. J., bytem, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou „Upozornění na nebezpečí vzniku škody a výzva k přijetí opatření“ ze dne 11. 4. 

2014. Sdělení se týká skalního masivu v ulici Barborka, který sousedí s garáží pana J.  

 

 

II. RM schvaluje: 

12.2013/132RM-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 dohody o 

následném odkupu dle Smlouvy o pronájmu PC ze dne 30. 3. 2011, za cenu 1,-, s firmou 

mbcomp, Martin Bezouška a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

12.2014/133RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle předložené důvodové 

zprávy v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvy o provedení 

hudební produkce a moderátorských služeb a Smlouvu o dílo „zajištění pořádku a 

pořadatelské služby na kulturní akci “Městské slavnosti“ v Ledči nad Sázavou pořádané 

Městem Ledeč nad Sázavou dne 14. 6. 2014 na Husově náměstí a pověřuje jejich podpisem 

starostu města.  

12.2014/134RM-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 č. 

54/201 ze dne 10. 9. 2013 o poskytování úklidových služeb v budově zimního stadionu čp. 

1292 v ulici Nádražní v Ledči nad Sázavou, uzavřenou s panem M. Č., IČ 71770275 a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

12.2014/135RM-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 majetku 

čj. UZSVM/HHB/2936/2014-HHBM – pozemku p.p.č. 226/3 v katastrálním území Ledeč nad 

Sázavou o výměře 1304 m
2
 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 



Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, zastoupeným Ing. Hanou Seidlovou, ředitelkou 

Územního pracoviště Hradec Králové k bezúplatnému užívání od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

12.2014/136RM-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 dohody na 

splátkový kalendář k úhradě pohledávky ve výši 7.967,- Kč za vyúčtování služeb roku 2013 v 

nebytových prostorách – „Kantýny“ – Habrecká 450 - poliklinika a zmocňuje starostu města 

k podpisu dohody s paní M. K., IČ 88899683, bytem Ledeč nad Sázavou. 

12.2014/137RM-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 MO ČRS Ledeč n.S. – na akci „ Dětské 

rybářské závody “ ve výši 3.000,- Kč. 

12.2014/138RM-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 MO ČRS Ledeč n.S. – na akci „Rybářské 

závody dospělých“ ve výši 3.000,- Kč. 

12.2014/139RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření rámcové smlouvy o dílo – údržba 

 "PŘÍRODNÍ ZAHRADA V INTRAVILÁNU MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU“ s firmou 

EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimova, za cenu 82.499,00 Kč bez 

DPH, 99.824,00 Kč s DPH a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této 

smlouvy.  

12.2014/140RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření rámcové smlouvy o dílo - 

"Povýsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“ s firmou 

EKOIMPEX  Vysočina, s. r. o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimova, za cenu  166.702,90 Kč 

bez DPH, 201.710,50 Kč s DPH / běžný rok s tím, že v roce 2014 bude z této ceny čerpána 

pouze částka 161.831 Kč bez DPH, 195.815,51  Kč s DPH a pověřuje starostu města Mgr. 

Petra Vaňka podpisem této smlouvy.  

12.2014/141RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření rámcové smlouvy o dílo - 

"Údržba zeleně na lokalitách Šeptouchov, Hrad, Husovo náměstí“ s firmou TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za cenu 303.379,48  Kč bez 

DPH, 367.089,00  Kč s DPH / běžný rok s tím, že v roce 2014 bude z této ceny čerpána 

pouze částka 112.092,48 Kč bez DPH 155.984,70 Kč s DPH a pověřuje starostu města Mgr. 

Petra Vaňka podpisem této smlouvy.  

12.2014/142RM-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 v budově polikliniky, ulice Habrecká čp. 450, Ledeč nad Sázavou, II. NP 

- 2 místnosti (plocha 41,23m
2
) paní M. H. bytem Jedlá, s termínem od 1. 6. 2014 za cenu 

nájemného 300,-Kč/m
2
/rok, plus služby a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

12.2014/143RM-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. 1 ke 

smlouvě č. 55/2013-N ze dne 15.10.2013, o nájmu nebytových prostor  v části objektu č.p. 

1292 v ulici Nádražní v Ledči nad Sázavou s HC Ledeč nad Sázavou, jímž se upravuje 

měsíční nájem na částku 2.100,-Kč a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. 

12.2013/144RM-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 Licenční smlouvě č. 2/2011 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 



12.2014/145RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ uzavřenou mezi ÚP 

ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

12.2014/146RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje záměr uskutečnit audit 

hospodaření v rámci příspěvkové organizace SVČ. 

12.2014/147RM-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 věcného daru panu 

M. D., bytem Ostrov za 40 let pracovního poměru u městských organizací a to formou 4m
3  

 

palivového dřeva. 
 

III. RM neschvaluje: 

12.2014/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vypracování znaleckého posudku na 

nemovitostí nemocnice Háj Ing. Ladislavem Bukovským.  

12.2014/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí 

pohledávky ve výši 7.967,- Kč za vyúčtování služeb roku 2013 v nebytových prostorách - 

„Kantýny“ - Habrecká 450 - poliklinika, paní M. K., IČ 88899683, bytem Ledeč nad Sázavou. 

12.2014/13RM-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 2014, z prostředků vyčleněných RM, žadateli Zámek Světlá s.r.o. – na akci „Na Sázavě“  

12.2014/14RM-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 2014 z prostředků vyčleněných RM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou na „náhrady 

jízdného“.   

12.2014/15RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení opravy popelni-

cového boxu u bytového domu č.p. 873 - 4 v ulici M.Majerové v Ledči nad Sázavou. Opravu 

musí na vlastní náklady zajistit Společenství vlastníků bytů čp. 873 - 4 a to v co nejkratším 

termínu, jednak z důvodu nebezpečí úrazu a právě probíhající regenerace v této lokalitě. 
 

IV. RM ukládá 
12.2014/9RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu 

Dvořákovi opakovaně oslovit pana T. J., bytem, 584 01 Ledeč nad Sázavou s konkrétní 

nabídkou na odkup garáže v ulici Barborka za částku ve výši 100.000,-Kč. 

12.2014/10RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy oslovit 

externího auditora Ing. Miloslava Slabého za účelem předložení smlouvy o provedení auditu 

hospodaření příspěvkové organizace Střediska volného času, Mizerov 82, Ledeč nad Sázavou. 

ZRUŠENO usnesením č. 3a.2014/9RM-ru) dne 15. 12. 2014. 

 

12.2014/11RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OS Ing. Janu Čepovi 

předložit na příští RM 11. 6. 2014 soubor přijatých opatření k zamezení rozmáhajícího se 

nelegálního využívání městského veřejného prostranství (chodníků) u místních obchodníků. 

12.2014/12RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy učinit cenovou 

poptávku na opravu chodníků na Husově náměstí a to v části od čp. 60 až 67 a od čp. 72 až 

74. 

 



 

 

V. RM ruší : 

12.2014/2RM-r)  Rada města Ledeč nad Sázavou ruší dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, usnesení Rady města č. 02.2014/1RM-u) ze dne 

27. 1. 2014, kterým bylo referentu rozvoje města uloženo sledování dotačních titulů, ze 

kterých by bylo možné čerpat finanční příspěvky na opravu (restaurování) Morového sloupu 

na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.  

12.2014/3RM-r)  Rada města Ledeč nad Sázavou ruší dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, usnesení Rady města č. 4.2013/34RM-s) ze dne 

18. 2. 2013, kterým byla schválena realizace projektu, podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu „Zřízení sálu pro hudební výchovu při ZŠ Komenského„.  

12.2014/4RM-r)  Rada města Ledeč nad Sázavou ruší dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, usnesení Rady města č. 4.2013/2RM-u) ze dne 

18. 2. 2013, kterým bylo uloženo odboru samosprávy, oddělení majetku a investic města 

vyhledat vhodný dotační titul za účelem realizace akce „Zřízení sálu pro hudební výchovu ZŠ 

Komenského“. 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 26. 5. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


