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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 2. května 2018 

09/2018/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

09.2018/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

09.2018/19RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí ukončení Smlouvy o 

poskytování úklidových služeb č. OdMI/87/2017 ze dne 1. 9. 2017 s paní J. Č., Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 73587711 na zajištění úklidových prací na zimním stadionu, dle smlouvy s tříměsíční 

výpovědní dobou k datu 31. 7. 2018. 

 

II. RM schvaluje 

 

09.2018/136RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 

organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 71004084 - sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2017. 
 

09.2018/137RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 

organizace - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 72051540 - 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017. 
 

09.2018/138RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 

organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 71008951 - sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2017. 
 

09.2018/139RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 

organizace - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 72051566 - 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017. 

 

09.2018/140RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání přezkoumání hospodaření Města 

Ledeč nad Sázavou za rok 2018 odboru kontroly Kraje Vysočina a pověřuje starostu města 

podpisem žádosti. 

 

09.2018/141RM-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 zajištění výkonu 

autorského dozoru na akci: „III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK“ a „Ledeč nad 

Sázavou – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí“ s firmou GREBNER – projektová a 

inženýrská kancelář spol. s r.o., IČO: 25076655 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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09.2018/142RM-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 zajištění výkonu 

technického dozoru stavebníka na akci: „III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK“ a 

„Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí“ s panem Jiřím Lukšíčkem, 

IČO: 45950920 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

09.2018/143RM-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 poskytování služeb mobilní 

aplikace Česká obec se společností Urbicus s.r.o a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

09.2018/144RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení ceny nájmu nebytových prostor 

v budově polikliniky, užívaných jako bufet v ulici Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou na částku 

700,- Kč/m
2
/rok bez DPH společnosti Jatka Janovice s.r.o., se sídlem Zbraslavice 331, 285 21, IČO: 

474 50 380 z důvodu zachování služby návštěvníkům polikliniky s platností po úhradě závazků vůči 

Městu Ledeč nad Sázavou formou dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 30. 12. 2016 a to pouze 

v případě, že tyto budou uhrazeny nejpozději do 31. 7. 2018 a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku. 

 

09.2018/145RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 102 

odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru 

pronájmu části pozemků 136 m
2
 parc.č. poz. 2136/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou, okolo domu čp. 684-686) Ledeč nad Sázavou, ul. Zdeňka Fibicha.  

 

09.2018/146RM-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 pozemků parc. č. poz. 507/1 – 

trvalý travní porost o výměře 2 492 m
2

 a parc. č. poz. 507/2 – trvalý travní porost o výměře 4 380 

m
2

 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v době od 4.7.2018 do 10.7.2018 Skupině historického šermu 

Thorwaldsons s tím, že jimi pořádaná akce se odehraje na pozemku parc. č. 507/2 a převážná část 

pozemku 507/1 bude akcí nedotčena (včetně pohybu veřejnosti, parkování aut, atd.) a pověřuje 

starostu města podpisem výpůjčky. 

 

09.2018/147RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky SDH Ledeč nad 

Sázavou k zabezpečení akce Přebor SMS Pardubice motokrosu, memoriál Antonína Charouze st. 

2018, která se bude konat dne 20.5.2018, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách 

motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

09.2018/148RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 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 při zabezpečení akce Přebor SMS 

Pardubice motokrosu, memoriál Antonína Charouze st. 2018, která se bude konat dne 20.5.2018, 

pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou 

v počtu 4 členů. 

 

09.2018/149RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. 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 

v rámci Městských slavností dne 9. 6. 2018 v časovém rozsahu od 12 hod. do 24 hod. v počtu 3 

členů SDH. Pořadatelem Městských slavností je Město Ledeč nad Sázavou. 

 



RM/09/2018   3/5 

 

09.2018/150RM-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 vystoupení 

skupiny Mňága a Žďorp (zastoupená Z. F., 756 54 Zubří, IČO: 69454400, DIČ: CZ7954271908) na 

kulturní akci Městské slavnosti v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 9. 

6. 2018 na Husově náměstí a pověřuje podpisem starostu města. 

 

09.2018/151RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o podmínkách koncertu skupiny 

Bombarďák (zastoupený F. N., 252 30 Řevnice, IČO: 60183420) na kulturní akci Městské slavnosti 

v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 9. 6. 2018 na Husově náměstí a 

pověřuje podpisem starostu města. 

 

09.2018/152RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu s agenturou RedHead Promotion 

s.r.o., Tusarova 791/31, 170 00  Praha 7-Holešovice, IČO: 06175821, zastoupenou jednatelem Mgr. 

T. S. (vystoupení souboru Vojtaano) na kulturní akci Městské slavnosti v Ledči nad Sázavou 

pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 9. 6. 2018 na Husově náměstí a pověřuje podpisem 

starostu města. 

 

09.2018/153RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o sólovém koncertu uzavřenou mezi 

Jardou Svobodou (zastoupeným H. P., 702 00 Ostrava) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

09.2018/154RM-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 sólový koncert Jardy 

Svobody ve výši 150,- Kč/osobu. 

 

09.2018/155RM-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 par. č. 2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) na Husově náměstí - cca 25 m² 

(3,8 m x 6,5 m), před budovou č. p. 242 v Ledči nad Sázavou, v termínu od 2. 5. 2018 do 30. 9. 

2018, za účelem umístění a provozování letní předzahrádky určené k poskytování služeb 

(občerstvení, restaurace, atd.), za cenu ve výši 3 800,- Kč (osvobozené plnění dle § 56a zákona č. 

235/2004 Sb. o DPH, cena stanovena obdobně, jako v případě postupu podle vyhlášky č. 1/2015 o 

místní poplatku za užívání veřejného prostranství) s paní I. S., 582 94 Hněvkovice, IČO: 63599783 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

09.2018/156RM-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. 2 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. 6. 2018 do 30. 11. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 1 900,- Kč měsíčně.  

 

09.2018/157RM-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. 2 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. 6. 2018 do 30. 11. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 1 874,- Kč měsíčně.  

 

09.2018/158RM-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. 2 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 
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určitou od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 3 564,- Kč měsíčně.  

 

09.2018/159RM-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. 11, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu J. C., Kožlí a to na dobu 

určitou od 15. 5. 2018 do 31. 5. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 025,- měsíčně. 

 

09.2018/160RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu č. 1, ul. 5. května 473, 

Ledeč nad Sázavou J. N. a J. N., Ledeč nad Sázavou dohodou ke dni 31. 5. 2018. 

 

09.2018/161RM-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 od 25. 5. 2018 do 

28. 5. 2018 na akci Majáles 2018, kterou pořádá Společenství pracovníků školy Ledeč nad Sázavou, 

z. s.,  a bude se konat dne 25. 5. 2018. 

 

09.2018/162RM-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 14. 5. 2018. 

 

09.2018/163RM-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. 2090/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře cca 8 m², před cukrárnou v ulici 

Hlaváčova č. p. 561 za účelem zřízení sezónního posezení. 

 

09.2018/164RM-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 zpracování žádosti o financování 

projektu z programu WIFI4EU a instalaci Wifi hotspotu“ se společností CZ.NIC, z.s.p.o. a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy a příslušných souhlasů a zplnomocnění. 

 

09.2017/165RM-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 Obci Vilémovice 

na akci – poutní slavnost, která se bude konat dne 19. 5. 2018. 

 

III. RM ukládá 

 

09.2018/8RM-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 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje 

Vysočina na technické zařízení do vybavení JSDH  č. 04/18 ze dne 27. 3. 2018 na pořízení 

elektrocentrály. 

 

09.2018/9RM-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, v rámci grantového programu „Investujeme 

v sociálních službách 2018“, na podporu zajištění dostupnosti sociálních služeb pro širší skupinu 

potřebných občanů Kraje Vysočina, projekt „Pořízení automobilu pro DPS Ledeč nad Sázavou“. 
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IV. RM odkládá 
 

09.2018/5RM-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 pověřence pro 

Město Ledeč nad Sázavou.  

 

09.2018/6RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci uzavření 

podnájemní smlouvy mezi nájemcem bytu č. 6 v domě čp. 558, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou a 

podnájemcem I. K., Ledeč nad Sázavou. 

 

V. RM neschvaluje 

 

09.2018/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finanční příspěvek na vybudování chodníku 

u rodinného domu č. p. 912 v ulici Zahrádecká v Ledči nad Sázavou, manželům T., 584 01 Ledeč 

nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 2. 5. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 

 

 


