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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 12. března 2018 

04/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 

budou termíny schůzí rady města  4.4., 16.4., 2.5., 18.6.  

 

04.2018/10RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních 

žádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28.2.2018.  

 

II. RM schvaluje 

 

04.2018/88RM-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 města 

pro rok 2018 organizacím a spolkům v celkové výši 115 000,- Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

04.2018/89RM-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 v 2. 

čtvrtletí roku 2018, a to: 14.5., 25.6.  

 

04.2018/90RM-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 řádného zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 19. 3. 2018. 

 

04.2018/91M-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 o poskytnutí 

dotace (ID ZZ02407.0008) na podporu realizace projektu „Návrh územního plánu Ledeč nad 

Sázavou“, ve výši 50% z celkových uznatelných nákladů projektu bez DHP (nejvýše však 

118 000,- Kč), s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

 

04.2018/92RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina 

„Smlouvu o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu) na zajištění sociální služby „Pečovatelská služba v Ledči nad 

Sázavou v roce 2018“ v celkové výši 2.514.000,- Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 

6.2.2018 usnesením č. 0233/01/2018/ZK a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

04.2018/93RM-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 o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ se 

slečnou L. D., pracovnicí organizační složky města Informační centrum Ledeč nad Sázavou 

s účinností od 13. 3. 2018. 
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04.2018/94RM-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 „Dohoda o 

převodu finanční rezervy na nového provozovatele skládky“ s firmou TS Ledeč nad 

Sázavou, s. r. o., IČO 252 81 208, DIČ CZ 25 28 12 08, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Pod 

Stínadly 592, PSČ 584 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové pod sp. zn. C 12665, jednající jednatelem Jaroslavem Nekolou a pověřuje 

starostu města podpisem této dohody. 

 

04.2018/95RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost - smlouvu o připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny nn pro odběrné místo „Spolkový dům Habrek“ 

mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 

IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

04.2018/96RM-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. 9 k „Podpisovému řádu 

městského úřadu“. 

 

04.2018/97RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu 

č. 1209, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. H., 

Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 061,- Kč měsíčně. 

 

04.2018/98RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu 

č. 19, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. P. 

Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 054,- Kč měsíčně. 

 

04.2018/99RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu 

č. 23, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. S. a 

panu J. S., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2 078,- Kč měsíčně. 

 

04.2018/100RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy 

k bytu č. 23, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní B. 

K., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 047,- Kč měsíčně. 

 

04.2018/101RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje M. K. a R. K., nájemcům bytu č. 

5, ul. Ke Stínadlům 556, Ledeč nad Sázavou smlouvu o podnájmu s R. P., trvale bytem 

Humenné a to na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018. 

 

04.2018/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát se práva a prominout 

pohledávku za nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 2/2, ul. Čechova 77, Ledeč nad 

Sázavou za měsíc listopad r. 2017 vůči p. P. B. ve výši 1 341,-. 
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04.2018/103RM-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 nájemní smlouvy na 

pronájem částí pozemků. parc. č. 2656/1, 2656/2, 2656/3 a 225 vše ostatní plocha a 

manipulační plocha a vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (cca 1 m široký pruh okolo domu 

č. p. 614-615-616 v ul. Jaroslava Haška), o výměře pronajímané plochy cca 150 m², od 1. 4. 

2018 do 9. 7. 2018, za částku ve výši 1 000 Kč (osvobozené plnění dle zákona o DPH) se 

Společenstvím vlastníků bytů J. Haška č. p. 614-615-616, Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Jaroslava Haška 616, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ:  25989057 a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy.  

 

04.2018/104RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 39 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 

pronájmu nebytových prostor - dvou místností, suterén v domě čp. 555, ulice Ke Stínadlům, 

který stojí na pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 65,90 m
2
. 

 

04.2018/105RM-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 nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku parc. č. 2215/52 (ostatní plocha, ostatní komunikace) – obdélník o 

výměře cca 8 m², v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, před restaurací Alenka, Husovo náměstí 

č. p. 67, Ledeč nad Sázavou, v termínu od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018, za účelem provozování 

letní předzahrádky a za cenu ve výši 1 464 Kč (osvobozené podle zákona o DPH), s paní L. 

H., Ledeč nad Sázavou, IČO: 62067869 a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy.  

 

04.2018/106RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru prodeje 

nepotřebného majetku 1 ks dřevěné skříně (registratury). Nabídky zašlete nejpozději do 

29.3.2018 do 08.00 hod. Na zalepenou obálku napište „Neotvírat - nábytek“ a v žádosti 

uveďte jméno příjmení, tel. kontakt a nabídnutou cenu, která bude rozhodovat o pořadí  

prodeje. 

 

04.2018/107RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pronájmu ploch 

objektů a zařízení města Ledeč nad Sázavou za účelem umístění reklamních a informačních 

zařízení.  

 

04.2018/108RM-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 dodatku č. 1 k 

mandátní smlouvě č. OdMI/92/2012 na správu majetku Města Ledeč nad Sázavou se 

společností ATOS spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

dodatku. 

 

04.2018/109RM-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 o úhradě 

závazku Městu za nájem nebytových prostor polikliniky ve výši 36.188,46 Kč a zmocňuje 

starostu města k podpisu dohody s paní J. K., IČO: 66266050 se sídlem Marie Majerové 873, 

Ledeč nad Sázavou.  

 

04.2018/110RM-s) Rada města Ledče nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, od 1.4.2018 upravený „Ceník 
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kopírování a služeb poskytovaných v zařízeních města“ v souvislosti s pronájmem synagogy, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

III. RM ruší 

 

04.2018/3RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 03.2018/77RM-s) ve znění: 

„Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpověď ze smlouvy bez výpovědní doby dle 

čl. V odst. 7 nájemní smlouvy k nebytovým prostorám č. OdMI/118/2016/N ze dne 30. 12. 

2016 – provozovna kadeřnictví v 2. NP o výměře 24,98  m
2
 v domě č.p. 450, který je součástí 

pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. K., se sídlem Marie Majerové 873, 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 66266050 z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek a to do 

14 dnů od doručení výpovědi ze smlouvy a pověřuje starostu města podpisem výpovědi“. 

 

IV. RM ukládá 

 

04.2018/3RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci na podporu akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Ledeč nad Sázavou dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím 

Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018. 

 

04.2018/4RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program „Sportoviště 

2018“ na podporu projektu „Opravy na víceúčelovém hřišti v Ledči nad Sázavou“. 

 

V. RM odkládá 

 

04.2018/1RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci výběru firmy 

pro implementaci nařízení GDPR pro město Ledeč nad Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12. 3. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 
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číslo 

řádku Komu poskytnuto výše dotace účel dotace Forma 

2018

1

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace 

Ledeč nad Sázavou 17 000,00

přestavba garáže, nájem sálu na výroční 

schůzi RM veřejnoprávní sml.

2 "MELECHOV občanské sdružení" 30 000,00 pohár Melechova 2018 RM veřejnoprávní sml.

3 Notorix Denatur 20 000,00 bitba o Notorburg RM veřejnoprávní sml.

4 „Tenisový klub Ledeč nad Sázavou” 48 000,00 na činnost (nákup sítí,nářadí, ostatní…..) RM veřejnoprávní sml.

5 Celkem poskytnuté dotace 115 000,00

Rozpis dotací,příspěvků, darů

 


