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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 12. února 2018 

03/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

03.2018/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

03.2018/7RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

03.2018/8RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o vystěhování a 

předání bytových jednotek v ul. Čechova 77, Ledeč nad Sázavou. 

 

II. RM schvaluje 

03.2018/46RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet PO na rok 2018 a 

střednědobý výhled rozpočtu PO - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ 71004084. 
 

03.2018/47RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2018 a 

střednědobý výhled rozpočtu PO - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051540.  
 

03.2018/48RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2018 a 

střednědobý výhled PO - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 

71008951. 
 

03.2018/49RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet PO na rok 2018 a 

střednědobý výhled rozpočtu PO - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČ 72051566. 

 

03.2018/50RM-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 169000,- Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

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

 

03.2018/51RM-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 postoupení práv a 

povinností z investorství, mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV – Podmoky a Městem Ledeč nad Sázavou týkající se postoupení práv a povinností 

z investorství v souvislosti s budovaným dílem ZTV Plácky II etapa – přeložka elektrických 

rozvodů VN a rozvody elektro NN a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

03.2018/52RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

„Oprava autobusové čekárny v Koželské ulici v Ledči nad Sázavou“ se společností ATOS, 
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spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 

62028081 za cenu ve výši 180 403, 61 Kč + 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

03.2018/53RM-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, uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 25/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) 

s Mateřskou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Stínadla 1049, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

03.2018/54RM-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, uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 26/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) 

s Základní školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 780, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

03.2018/55RM-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 k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/139/2016/N, ze dne 15. 2. 2017 
 
v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností synlab czech s. r. o., 

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 49688804 na instalaci měřidel tepla do 

pronajatých prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

03.2018/56RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-001-000084 k odběrnému místu 5. května č.p. 

1202 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/57RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-003239 k odběrnému místu Habrecká č.p. 

450 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/58RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-002692 k odběrnému místu Hrnčíře č.p. 46 

mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/59RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-002362 k odběrnému místu Jaroslava 

Haška (bývalí skauti) mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem 

Žižkova 832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad 

Sázavou, se sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

 

 



03/2018/RM  3/8 

 

03.2018/60RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-003661 k odběrnému místu Barborka č.p. 

790 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/61RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-003071 k odběrnému místu Hrnčíře č.p. 

1100 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/62RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-000629 k odběrnému místu Pivovarská 

č.p. 1204 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 

832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se 

sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/63RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2009-001-000580 k odběrnému místu Havlíčkova 

č.p. 585 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/64RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-002426 k odběrnému místu Hrnčíře 

(bývalý KD) mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 

832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se 

sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/65RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-003358 k odběrnému místu Nádražní č.p.  

1292 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/66RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-001-000083 k odběrnému místu Mlýnská č.p. 

145 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/67RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-003557 k odběrnému místu Husovo nám. 

č.p. 60 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 
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Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/68RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-003072 k odběrnému místu Z. M. Kuděje 

(starý hřbitov) mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem 

Žižkova 832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad 

Sázavou, se sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/69RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-003558 k odběrnému místu Na potoce č.p. 

252 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 832, 

Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem 

Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/70RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2011-001-000273 k odběrnému místu Husovo 

náměstí č.p.7 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem Žižkova 

832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad Sázavou, se 

sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/71RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-000624 k odběrnému místu Husovo 

náměstí č.p.16 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem 

Žižkova 832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad 

Sázavou, se sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/72RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2000-001-000623 k odběrnému místu Husovo 

náměstí č.p.16 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem 

Žižkova 832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad 

Sázavou, se sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/73RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod č. SML-2009-001-000151 k odběrnému místu Husovo 

náměstí č.p.242 mezi společností Vodovody a Kanalizace Havlíčků Brod, a.s. se sídlem 

Žižkova 832, Havlíčků Brod 580 01, IČO: 481 73 002 a odběratelem Městem Ledeč nad 

Sázavou, se sídlem Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.  

 

03.2018/74RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dodávce vody a 

odvádění odpadních vod č. SML-2018-001-000053 mezi p. Z. T., Světlá nad Sázavou a 

Vodovody a kanalizacemi Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za majitele objektu (loděnice) s odběrným 

místem ev. č. 168-08500-00000. 



03/2018/RM  5/8 

 

 

03.2018/75RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu, jejímž předmětem 

je pronájem 1 kusu sanitární buňky SB6, s firmou AB-Cont s.r.o., se sídlem Hradec Králové, 

Kladská 465/4, PSČ 500 03 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

03.2018/76RM-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 nájmu prostor 

sloužících k podniká č. OdMI/8/2018/N na pronájem nebytových prostor – 3 místnosti 

(využívaných interní ambulancí) v 1. NP o výměře 43,16 m
2
 v domě čp. 450, ulice Habrecká, 

Ledeč nad Sázavou, která stojí na pozemku parcela č. st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za 

částku 948,- Kč/m2 s paní MUDr. Š. D., se sídlem Havlíčkův Brod, ICO: 05569141 

s účinností od 1. 4. 2018 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

03.2018/77RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 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, Habrecká ul., který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou s paní J. K., se sídlem 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. 

ZRUŠENO usnesením č. 04.2018/3RM-r) ze dne12.3.2018. 

 

03.2018/78RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 k Nájemní 

smlouvě k bytu č. 1, ul. Barborka 790, Ledeč nad Sázavou E. S. a P. S., Ledeč nad Sázavou a 

to na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 874,- Kč měsíčně.  

 

03.2018/79RM-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 Nájemní 

smlouvě k bytu č. 1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou 

a to na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 3 564,- Kč měsíčně.  

 

03.2018/80RM-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 Nájemní 

smlouvě k bytu č. 1, ul. 28. října 1290, Ledeč nad Sázavou J. S. a F. S., Ledeč nad Sázavou a 

to na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 900,- Kč měsíčně.  

 

03.2018/81RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

 

03.2018/82RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohu č. 1 k Dodatku č. 14, kdy 

s ohledem na bilanci hospodaření v pronajatých lesích od Města Ledeč nad Sázavou se 
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nájemné za rok 2017 v původně sjednané výši a to 860 000,- Kč za rok navyšuje o částku 109 

932,- Kč, tedy na celkovou částku 969 932,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu dodatku. 

 

03.2018/83RM-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. 15 ke smlouvě o nájmu 

městských lesů s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se stanovuje nájemné za 

městské lesy pro rok 2018 ve výši 550 000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu. 

 

03.2018/84RM-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 dílo, jejímž předmětem 

jsou „Stavební úpravy za účelem zřízení víceúčelového sálu, budova č.p. 790, Ledeč n. S – 1. etapa - 

sál“ s firmou UNIMONT  J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

03.2018/85RM-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. 2. 2018. 

 

03.2018/86RM-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. 2215/52 (ostatní plocha, ostatní komunikace) – obdélník o výměře cca 8 m², 

v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, před restaurací Alenka, Husovo náměstí 67, Ledeč nad 

Sázavou, za účelem provozování letní předzahrádky. 

 

03.2018/87RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osazení sprchového koutu v bytě č. 

1320 v Domě s pečovatelskou službou, byt paní D. Z., Ledeč nad Sázavou a to firmou ATOS, 

spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 s tím, že celkové náklady ve výši 

26.221,15 Kč včetně DPH, budou hrazeny z bytového fondu. 

 

III. RM ruší 

03.2018/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 01.2018/26RM-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, uzavření dodatku k nájemní smlouvě k nebytovým 

prostorám č. OdMI/139/2016/N, ze dne 15. 2. 2017 
 
v domě č.p. 450, který je součástí 

pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností synlab czech s. r. o., se 

sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, zastoupenou Ing. Miroslavem Herdenem, IČO: 

49688804 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku“. 

 

IV. RM ukládá 

03.2018/1RM-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 rozpočtu Kraje Vysočina, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina 

pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina č. 

18/17, na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných 

Informačním centrem v Ledči nad Sázavou. 

 

03.2018/2RM-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 rozpočtu Kraje Vysočina, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina 
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pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 14/17, na realizaci 

akce „Restaurování sochy Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou“. 

 

V. RM neschvaluje 

03.2018/3RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o výpůjčce majetku 

(na pozemky parcelní číslo 469/1, 485/5, 499 a 2690 všechny v k.ú. Ledeč nad Sázavou) 

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Oddělení ŽP ukládá jednat 

s majitelem předmětných pozemků o jejich údržbě. 

 

03.2018/4RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 odst. 1 

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

nebytových prostor – sklepa v 1. PP o výměře 26,5 m
2
 v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč 

nad Sázavou, která stojí na pozemku parcela č. st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12. 2. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 
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číslo 

řádku Komu poskytnuto návrh dotace 2018 forma

1
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 

Ledeč nad Sázavou 10 000,00 Kč

4.000,-Kč dětské rybářské závody, 

6.000,-Kč rybářské závody dospělých f inanční dar

2
Český svaz chovatelů, Základní organizace 

Ledeč nad Sázavou“ 15 000,00 Kč výstava drobného zvířectva veřejnoprávní sml.

3
Farní sbor Českobratrská církve evangelické v 

Opatovicích 0,00 Kč oprava fasády kostela v Opatovicích neschvaluje

4 FOKUS Vysočina 0,00 Kč

zajištění služeb pro občany Ledče nad 

Sázavou, využívali  3 občané z Ledče 

n.S. neschvaluje

5 Háta, o.p.s. 0,00 Kč komunitní centrum Háta neschvaluje

6 Háta, o.p.s. 0,00 Kč S Hátou do práce neschvaluje

7 Královská stezka o.p.s. 10 000,00 Kč čištění Sázavy 2018 f inanční dar

8 Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 20 000,00 Kč činnost klubu veřejnoprávní sml.

9 Nezávislý podmelechovský spolek, z.s. 5 000,00 Kč vydání knihy texty Z.M.Kuděje f inanční dar

10 Oblastní charita Havlíčkův Brod 10 000,00 Kč Ledňáček f inanční dar

11 Oblastní charita Havlíčkův Brod 0,00 Kč raná péče neschvaluje

12 Ouřadová Martina 6 000,00 Kč Blešák Bez peněz - projekt Bude líp f inanční dar

13 Potravinová banka Vysočina, z. s. 10 000,00 Kč humanitární pomoc f inanční dar

14 Sdružení hasičů Čech, Morav a Slezska 5 000,00 Kč týdenní pobyt zasloužilých hasičů f inanční dar

15 Stanice Pavlov, o.p.s. 20 000,00 Kč provoz záchranné stanice veřejnoprávní sml.

16 STŘED, z. ú. 5 000,00 Kč provoz služby Linka důvěry STŘED f inanční dar

17
Svaz důchodců České republiky, o.s. MO 

Ledeč nad Sázavou 30 000,00 Kč akce pro seniory rok 2018 veřejnoprávní sml.

18
Ujčík Radek , Světlá n/S.Tremping Posázaví 

o.s. 3 000,00 Kč Country na kolejích Chřenovice f inanční dar

19
Základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu Ledeč nad Sázavou 20 000,00 Kč kompletní rekonstrukce podlahy veřejnoprávní sml.

celkem: 169 000,00 Kč

Rozpis dotací,příspěvků, darů

 


