
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 2. dubna 2014 

7/2014/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

07.2014/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

07.2014/19RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

7.2014/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 

2014 budou termíny schůzí rady města 16. 4., 28. 4., 14. 5., 26. 5., 11. 6., a 30. 6. 

 

 

II. RM schvaluje: 

7.2014/72RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 2. čtvrtletí 

roku 2014, a to: 5. 5. a 23. 6. 

7.2014/73RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených 

službách dodávky plynu se společností RWE Energie s.r.o. se sídlem Limuzská čp. 3135/12 

Praha a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 

7.2014/74RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele vozidla Škoda Rapid 

Spaceback, firmu Auto Design Vaňkát s.r.o. Kolín a zmocňuje starostu města k podpisu 

smlouvy. 

07.2014/75RM-s) Rada města v Ledči nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nakládání s dřevní hmotou tímto 

způsobem: OS, OMI bude postupovat nadále v souladu  s usnesením RM ze dne 07.01.2013 

pod číslem 1.2013/6RM-s) a usnesením RM dne 21.01.2013 pod číslem 2.2013/23RM-s) 

s tím, že cena palivového dřeva (listnatého i jehličnatého) se stanovuje : 

Cena za 1 m
3  

=  649 Kč bez DPH 

Cena za  1 prm   =  383 Kč bez DPH 

07.2013/76RM-s) Rada města v Ledči nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dar Římskokatolické farnosti – 

děkanství Ledeč nad Sázavou, Mlýnská 148, 584 01 Ledeč nad Sázavou a to palivové 

dřevo v maximální výši do 20.000 Kč. 

7.2014/77RM-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 licenční smlouvy o veřejném 

provozování reprodukcí hudebních děl za cenu  5.554,- Kč včetně 21% DPH s firmou  OSA – 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6, Čs. Armády čp. 

786/20, zákaznické centrum  Havlíčkův Brod , Čechova čp. 3812 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

7.2014/78RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 

2014 z prostředků vyčleněných RM – D. V. Ledeč nad Sázavou za účelem účasti v týmu 



České republiky na neoficiálním MISTROVSTVÍ SVĚTA v ledním hokeji v Italském 

Bolzanu, ve výši 5.000,- Kč. 

7.2014/79RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě podané žádosti panem 

Jiřím Součkem, bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Marie Majerové čp. 1090 a Ing. Pavlem 

Viktorou, bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Marie Majerové čp. 1090  a v souladu s ust. čl. 3, 

odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro 

kulturní akci „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekultivované skládky Rašovec v Ledči nad 

Sázavou dne 30. 4. 2014 od 16,00 hod do 1. 5. 2014 do 02,00 hodin. 

 Rada Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 

- v období od 22,00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid  

- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50   

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 

- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to 

bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 

- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek a úklid na pronajatých pozemcích a též 

na pozemcích k nim přilehlých. 

7.2014/80RM-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, výpůjčku části 

pozemku, rekultivované skládky „Rašovec“ v době od 30. 4. 2014 do 1. 5. 2014, pro kulturní 

akci „Pálení čarodějnic“ pořadatelskému výboru, zastoupeného J. S. bytem Ledeč nad 

Sázavou, ul. Marie Majerové a Ing. P. V. bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Marie Majerové. 

7.2014/81RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darovat cca 30 ks kmenů k postavení 

hranice k uspořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne 30. 4. - 1. 5. 

2014 na rekultivované skládce „Rašovec“ v Ledči nad Sázavou, pořádané pořadatelským 

výborem, zastoupeného J. S. bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Marie Majerové a Ing. P. V., 

bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Marie Majerové. 

7.2014/82RMs) 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 

k zabezpečení požární ochrany při pořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic“, která se bude 

konat dne 30. 4. 2014 na rekultivované skládce „Rašovec“ v Ledči nad Sázavou, pořádanou J. 

S. Marie Majerové, Ledeč nad Sázavou a Ing. P. V. Marie Majerové, Ledeč nad Sázavou. 

7.2014/83RMs) 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 členů SDH 

Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou k zabezpečení požární 

ochrany při pořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne 30. 4. 2014 na 

rekultivované skládce „Rašovec“ v Ledči nad Sázavou, pořádanou J. S. Marie Majerové, 

Ledeč nad Sázavou a Ing. P. V. Marie Majerové, Ledeč nad Sázavou. 

7.2014/84RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou  

ul. Habrecká čp. 450, firmě Lékárna Media s.r.o. se sídlem Habrecká čp. 450, Ledeč nad 

Sázavou, na dobu určitou a to do 31. 12. 2024, za podmínek, že v případě ukončení nájmu 

před uplynutím závazku 10ti leté doby, bude nájemce smluvně zavázán zaplatit pronajímateli 

částku, která by odpovídala součinu měsíčního nájemného a počtu měsíců zbývajících do 

doby 10ti let a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor. 

ZRUŠENO usnesením č. 2a.2014/8RM-ru) dne 24. 11. 2014. 



7.2014/85RM-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 H. V. a J. V. prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 6 v ul. Hlaváčova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 10. 04. 

2014 do 30. 04. 2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 

ve výši 2494,- Kč měsíčně a zároveň se upouští od zaplacení jednorázové zálohy dle čl. X 

nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu.  

7.2014/86RM-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.  

7.2014/87RM-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 č. 

Z_S14_12_8120044411 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie s provozovatele ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 874/8 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

III. RM neschvaluje: 

7.2014/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Církve Nová naděje k 

pořádání 6. ročníku celonárodního čtení Bible v Ledči nad Sázavou - Husovo náměstí u sochy 

Jana Husa, dne  19.4.2014 a bezplatné užívání tohoto veřejného prostranství. 
 

IV. RM jmenuje: 

7.2014/1RM-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 veřejné zakázky “Zateplení budovy MŠ Družstevní 

1060, Ledeč nad Sázavou“. 

 

Členové:      Náhradníci: 

 

1.  Zdena Čubanová    1. Jiří Vrána  

2. Jana Merunková    2. Tomáš Březík 

3.  Josef Nechvátal    3. Ing. Petr Stránský 

 

7.2014/2RM-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 veřejné zakázky “Propojení chodníku a úprava 

parkoviště – Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou“. 

 

Členové:      Náhradníci: 

1.  Zdena Čubanová    1. Jiří Vrána 

2. Jana Merunková    2. Tomáš Březík 

3.  Josef Nechvátal    3. Ing. Petr Stránský 

 

07.2014/3RM-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 veřejné zakázky “Zateplení obvodového pláště 

mateřské školy Stínadla“. 



 

Členové:      Náhradníci: 

 

1.  Zdena Čubanová    1. Jiří Vrána 

2. Jana Merunková    2. Tomáš Březík 

3.  Josef Nechvátal    3. Ing. Petr Stránský 

 

 

V. RM odkládá: 

7.2014/6RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci poskytnutí dotace 

z rozpočtu roku 2014 z prostředků vyčleněných RM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 

„cestovní náhrady“. 

 

VI. RM ukládá 
7.2014/5RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy předložit návrh 

na konkrétní financování cestovních náhrad FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 2. 4. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


