
07/2018/RM  1/4 
 

USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 4. dubna 2018 

07/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

07.2018/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

07.2018/12RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

II. RM schvaluje 

 

07.2018/114RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 

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

pronájmu části pozemku parc. č. 2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 3, 8 

m x 6, 5 m, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, před domem č. p. 242 na Husově náměstí  v 

Ledči nad Sázavou (bývalý dům dětí a mládeže), za účelem provozování letní předzahrádky. 

 

07.2018/115RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 39 odst. 1 a § 

102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru výpůjčky pozemků parc. č. 507/1 – trvalý travní porost o výměře 2 492 m
2
 a parc. č. 

507/2 – trvalý travní porost o výměře 4 380 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, v době od 4. 7. 

2018 – 10. 7. 2018. 

 

07.2018/116RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej registratury B. D., 

Kožlí za nabídnutou cenu 300,- Kč. 

 

07.2018/117RM-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 části 

pozemku, rekultivované skládky Rašovec 30.4.2018, pro kulturní akci „Pálení čarodějnic“  

Jednotce sboru  dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou.  

 

07.2018/118RM-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 50 ks smrkové 

kulatiny o průměru cca 20 cm a délky 4 m k postavení hranice a 3 m3 ze skládky dřeva 

Rašovec k uspořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne  30.4.2018 

na rekultivované skládce „Rašovec“ v Ledči nad Sázavou, pořádanou Jednotkou sboru 

dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou. 

 

07.2018/119RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poslechovém klubovém 

pořadu uzavřenou mezi Janem Rejžkem a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

07.2018/120RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na hudební 

pořad Kaleidoskop Jana Rejžka ve výši 100,- Kč/osobu. 
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07.2018/121RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění uměleckého 

výkonu dle přílohy uzavřenou s Divadlem Dokola, spolek, zastoupeným Petrem Kuklou 

(Pražská 223, 390 01 Tábor, IČ 06736122) a pověřuje starostu města jejich podpisem.  

 

07.2018/122RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na 

představení KOCOUR V BOTÁCH ve výši 80,- Kč/dospělý. 
 

07.2018/123RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na 

představení KOCOUR V BOTÁCH ve výši 50,- Kč/dítě. 

 

07.2018/124RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, společnosti HRAD Ledeč nad 

Sázavou s.r.o. výpůjčku mobilního pódia a velkoprostorového stanu na tyto akce: dotek 

Moravy dne 5.5.2018, Staročeská pouť ve dnech 29-30.6.2018 a loučení s létem ve dnech 

31.8.-1.9.2018, včetně dopravy a souhlasí s přítomností L. D. při montáži a demontáži 

jeviště a velkoprostorového stanu. 

 

07.2018/125RM-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 21 723,- Kč dle tabulky 

„Rozpis dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

07.2018/126RM-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 č. HBA-VZ-

17/2018“ uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem dohody.  

 

07.2018/127RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o sdružených 

službách dodávky elektřiny pro odběrné místo „Spolkový dům Habrek“ se společností 

Innogy Energie s.r.o. se sídlem Limuzská čp. 3135/12, Praha 10 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

07.2018/128RM-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“ 

s L. H., pracovníkem organizační složky VPP s účinností od 5. 4. 2018. 

 

07.2018/129RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku pozemku parc. č. 

2818 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 557 m² panu V. N., a paní M. D. 

(RetroŠkodaFamily), za účelem pořádání srazu historických vozidel dne 5. 5. 2018. 
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III. RM vydává 

 

07.2018/1RM-vy) Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2018, kterým se vymezuje 

oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání 

silničního motorového vozidla za sjednanou cenu včetně nedílné součásti Provozního řádu 

placeného parkoviště Města Ledeč nad Sázavou. 

 

IV. RM ukládá 

 

07.2018/5RM-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 zpracovat a podat 

žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Informační a komunikační technologie 2018“, Titul B: „Bezpečnost dat a virtualizace“ na 

podporu projektu „Pořízení nového operačního systému do zálohovacího serveru a rozšíření 

kapacity zálohovacího serveru“. 

 

07.2018/6RM-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 „Naše škola 

2018“, na podporu projektu „Rekonstrukce výdejních pultů a modernizace výdejního 

systému ve školní jídelně v ZŠ Nádražní“. 

 

V. RM odkládá 

 

07.2018/2RM-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 výběru 

firmy pro implementaci nařízení GDPR pro město Ledeč nad Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

 

V Ledči nad Sázavou 4. 4. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Komu poskytnuto výše dotace Forma 

2014 2015 2016 2017

žádost 

2018 2018

1

Junák - český skaut, 

středisko Ledeč nad 

Sázavou, z. s. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Posázavský drsoň RM finanční dar

2

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Ledeč nad Sázavou 18 600,00 Kč 5 000,00 Kč ozvučení čarodějnic RM finanční dar

3

Svaz důchodců České 

republiky, o.s. MO Ledeč 

nad Sázavou 14 718,00 Kč 11 174,00 Kč 12 242,00 Kč 10 687,00 Kč 11 723,00 Kč

vyúčtování služeb čp.16 za rok 

2017 RM veřejnoprávní sml.

4 Celkem: 21 723,00 Kč 0,00 Kč

číslo 

řádku

účel dotace

Rozpis dotací, příspěvků, darů“

 

 

 

 

 


