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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 20. listopadu 2017 

26/2017/RM 

 

I. RM schvaluje 

 

26.2017/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

26.2017/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

26.2017/48RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci 

v rámci 2. výzvy MAS Královská stezka k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu s názvem „2. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – 

IROP – DOPRAVA“, VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - 

integrované projekty CLLD“ na podporu projektu „Výstavba a rekonstrukce chodníku v ul. 

Habrecká, Ledeč nad Sázavou“. 

 

 

II. RM schvaluje 
 

26.2017/355RM-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 27. 11. 2017. 

 

26.2017/356RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dodatku č. II ke 

Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006-06 (Příspěvku na vyrovnávací platbu za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) ve výši 125.000,-Kč , dle rozhodnutí  

Kraje Vysočina ze dne 7.11.2017 usnesením č. 0508/06/2017/ZK a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 

 

26.2017/357RM-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  Nájemní 

smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 450, ul. Habrecká ze dne 31. 8. 2017 na pronájem sklep v 1. 

PP o výměře 8,16 m
2 

v budově polikliniky čp. 450, Habrecká v Ledči nad Sázavou na 

pozemku parc. č. st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu M. K, Ledeč nad Sázavou za 

částku 20,- Kč/m
2
/měsíc a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

26.2017/358RM-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  Smlouvy o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/129/2016/N ze dne 30.12.2016 na pronájem 1 

místnosti (nebytového prostoru) ve 3. NP o výměře 13,5 m
2
 v budově polikliniky čp. 450, 

Habrecká v Ledči nad Sázavou na pozemku parc. č. st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu 

MUDr. M., IČO: 150 60 268 s platností od 1. 1. 2018 s tím, že přestavba této místnosti půjde 

na náklady žadatele pana MUDr. M. a v případě opuštění prostor přenechá vybudované 

sociální zařízení Městu Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 
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26.2017/359RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 39 zákona č. 

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

pozemku parc. č. 2215/23 – ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1- ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci  Ledeč nad Sázavou – prostranství Husova náměstí 

mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně pro prodejní trhy a to jedenkráte za 

měsíc vždy první úterý v měsíci od dubna do listopadu 2018 a v měsíci prosinci pro vánoční 

trhy v termínech  5. 12. a 19. 12. 2018.  

 

26.2017/360RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů 

členům SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení požární ochrany při pořádání „Lampionového průvodu“ spojeného 

s rozsvícením vánočního stromu na Husově náměstí dne 26. 11. 2017 a při pořádání 

„Mikulášské nadílky“, která se bude konat dne 5. 12. 2017 v prostorách hradních nádvoří 

ledečského hradu, pořádané Střediskem volného času, p. o., Barborka 790, Ledeč nad 

Sázavou. 

 

26.2017/361RM-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 k „Dohodě o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-VZ-

10/2017“ ze dne 27. 2. 2017 uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města k podpisu tohoto dodatku.  

 

26.2017/362RM-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 k „Dohodě o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-VZ-

24/2017“ ze dne 28. 3. 2017 uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města k podpisu tohoto dodatku. 

 

26.2017/363RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 20.11.2017 směrnici č. 

4/2017- upravující postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty. 

 

26.2017/364RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem bytu zvláštního 

určení č. 1, ul. 28. října 1290, Ledeč nad Sázavou J. S. a F. S., Ledeč nad Sázavou a to na 

dobu určitou od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 900 Kč 

měsíčně. Pronajímatel požaduje úhradu peněžní jistoty (§2257 NOZ) ve výši trojnásobku 

sjednaného nájmu, tj. 5 700 Kč, před podpisem nájemní smlouvy. 

 

26.2017/365RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

byt zvláštního určení č. 1, ul. 28. října čp. 1290, Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Města 

Ledeč nad Sázavou s J. S. a F. S., Ledeč nad Sázavou a pověřuje jejich podpisem starostu 

města. 

 

26.2017/366RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem bytu č. 1, ul. 
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Barborka 790, Ledeč nad Sázavou E. S. a P. S., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 

12. 2017 do 28. 2. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.874,- Kč 

měsíčně. Pronajímatel požaduje úhradu peněžní jistoty (§2257 NOZ) ve výši trojnásobku 

sjednaného nájmu, tj. 5.622,- Kč, před podpisem nájemní smlouvy. 

 

26.2017/367RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

byt č. 1, ul. Barborka čp 790, Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou s E. 

S. a P. S., Ledeč nad Sázavou a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

 

26.2017/368RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem bytu č. 1, ul. 

Habrecká čp. 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou 

od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 3.564,- 

měsíčně. Pronajímatel požaduje úhradu peněžní jistoty (§2257 NOZ) ve výši trojnásobku 

sjednaného nájmu, tj. Kč 10.692,-,  před podpisem nájemní smlouvy. 

 

26.2017/369RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

byt č. 1, ul. Habrecká čp. 450, Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou 

s A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

 

26.2017/370RM-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. 6 v domě čp. 562, ul. Hlaváčova v Ledči nad Sázavou P. P., Ledeč nad Sázavou, a to 

na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 30. 9. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 2.494,- Kč měsíčně.  

Pronajímatel požaduje zaplacení jednorázové měsíční zálohy na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

26.2017/371RM-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. 5 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou M. K. a J. K., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.275,- Kč měsíčně.  

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázové měsíční zálohy na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

26.2017/372RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o hudební produkci uzavřená 

mezi Hudebním souborem Brasstet (zastoupeným K. Ž., Seifertova 1043. 379 01 Třeboň, IČO 

06156789) a pověřuje místostarostu města jejím podpisem.  

 

26.2017/373RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

koncert hudebního souboru Brasstet ve výši 100,- Kč/osobu, pro děti a studenty vstupné 

zdarma. 

 

26.2017/374RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvy o zajištění zájezdových 
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představení dle přílohy uzavřených s Divadelní společností Háta, zastoupenou Olgou 

Želenskou Drápalovou (Opletalova 13/933, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 66052858) a 

pověřuje starostu města jejich podpisem.  

 

26.2017/375RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

na představení TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 

ZRUŠENO usnesením č. 01.2018/1RM-r) ze dne 8. 1. 2018. 
 

26.2017/376RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

na představení VZTAHY NA ÚROVNI ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 

 

26.2017/377RM-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 mobilního pódia 

s příslušenstvím Středisku volného času, příspěvkové organizaci, Barborka 790, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 26. 11. 2017 na Husově 

náměstí a souhlasí s přítomností pana Ladislava Dlouhého a pracovníků veřejně prospěšných 

prací při montáži a demontáži pódia. 

 

26.2017/378RM-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 mobilního pódia 

s příslušenstvím Středisku volného času, příspěvkové organizaci, Barborka 790, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou v rámci akce „Mikulášská nadílka“ na hradním nádvoří ledečského hradu dne 5. 

12. 2017 a souhlasí s přítomností pana Ladislava Dlouhého a pracovníků veřejně prospěšných 

prací při montáži a demontáži pódia.  

 

 

III. RM jmenuje 

 

26.2017/5RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, 

písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 a 30 

zákona č. 563/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů inventarizační komise Města Ledeč nad 

Sázavou dle předloženého návrhu. 

 

 

IV. RM vydává 

 

26.2017/4RM-vy) Rada města Ledeč nad Sázavou vykonávající působnost valné hromady 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., IČO 25281208, se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000, o 

obcích, v platném znění, vydává toto  

rozhodnutí: 

Jedinému společníku společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., tedy Městu Ledeč nad 

Sázavou, se ukládá, aby poskytl společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve smyslu § 163 

odst. 1 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, peněžitý příplatek ve výši 

637.093,- Kč na „Obnovu osvětlovací soustavy v Ledči nad Sázavou EFEKT 2017“. 

V případě nedodržení podmínek dotace a nutnosti navrácení dotace poskytovateli dotace, 

bude peněžitý příplatek TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. ve výši 637.093,-Kč vrácen Městu Ledeč 

nad Sázavou.  
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V. RM ukládá 

 

26.2017/24RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá organizační složce města 

Pečovatelské službě v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů předložit Smlouvu o pravidelném finančním příspěvku na náklady 

spojené s poskytováním pečovatelské služby města Ledeč nad Sázavou, obcím, ve kterých 

Město Ledeč nad Sázavou poskytuje pečovatelské úkony ke schválení v příslušných orgánech 

obcí. 

 

 

VI. RM neschvaluje 
 

26.2017/19RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

ODMI/4/12-N ze dne 16. 1. 2012  dohodou ke dni 31. 12. 2017 s panem M. N., Světlá nad 

Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma          Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 20. 11. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


