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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 21. května 2018 

10/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

10.2018/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí ukončení pronájmu garáže o 

ploše 26,23 m
2
 umístěné v 1. NP budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou, kterou měla společnost 

Vysočinské nemocnice s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec, IČO: 25257005 v nájmu 

na základě smlouvy č. OdMI/142/2016/N ze dne 30. 12. 2016. Ukončení pronájmu je dle smlouvy 

s tříměsíční výpovědní dobou k datu 31. 8. 2018. 

 

II. RM schvaluje 

10.2018/166RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu o poskytování právní 

pomoci v souvislosti s výkonem funkce Pověřence s Mgr. M. L., IČ: 01190857 a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

10.2018/167RM-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 Mandátní smlouvě č. 

OdMI/92/2012 na správu majetku Města Ledeč nad Sázavou ve znění Dodatku č. 1 se společností 

ATOS spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo nám. 139, IČO: 62028081 a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

10.2018/168RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění smlouvy o nájmu hrobového 

místa. 

 

10.2018/169RM-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 ochraně osobních údajů se 

společností as4u.cz, s.r.o a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

10.2018/170RM-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 zajištění ochrany osobních údajů 

a bibliografických záznamů knihovny při automatizovaném zpracování se společností LANius s.r.o. 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

10.2018/171RM-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 poskytnutí dotace 

z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci obnovy kulturní památky „Restaurování sochy Mistra Jana 

Husa na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou“ ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů na 

obnovu (nejvýše však 116 909,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 

70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

10.2018/172RM-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 realizaci akce 

„Restaurování sochy Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou“ s panem D. Ch., 

BcA., Slavonice, IČO: 60857099 za cenu ve výši cena 203 320,- Kč + 15% DPH a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 
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10.2018/173RM-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 převodu vlastnictví (bezúplatný 

převod) Škoda Felicia rz HBJ 23-18  od  HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce čp. 32, Jihlava a pověřuje 

starostu města Ing. Zdeňka Tůmu podpisem smlouvy. 

 

10.2018/174RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 

3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užití, 

implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS eObec č. E-11-00517 se 

společností Asseco Solutions, a.s. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

10.2018/175RM-s) Rada  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako majitel dotčeného pozemku parc. č. 

2598/1 – ostatní plocha, jiná plocha v kat. území Ledeč nad Sázavou, souhlas s umístěním a 

realizací „Prodloužení kanalizačního potrubí v Ledči nad Sázavou ul. Nad Lesem“ panu P. N., 

58401 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.  

 

10.2018/176RM-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. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/142/2016 ze dne 30. 12. 2016 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

se společností Vysočinské nemocnice s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec, IČO: 

25257005 s účinností k 1. 9. 2018 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku 

 

10.2018/177RM-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 garáže o ploše 

26,23 m
2
 umístěné v 1. NP v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, která stojí na 

pozemku parcela č. st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

10.2018/178RM-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 licenční smlouvy o veřejném 

provozování reprodukcí hudebních děl za cenu 5 925,- Kč včetně DPH s firmou  OSA - Ochranný 

svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Praha 6, Čs. Armády čp. 786/20, 

zákaznické centrum Havlíčkův Brod, Čechova čp. 3812 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

10.2018/179RM-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. 2090/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) - cca 8 m²  u budovy č. p. 561 

v ul. Hlaváčova v Ledči nad Sázavou, v termínu od 22. 5. 2018 do 30. 9. 2018, za účelem umístění 

a provozování letní předzahrádky určené k poskytování služeb (občerstvení, restaurace, atd.), za 

cenu ve výši 1 056,- Kč (osvobozené plnění dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, cena 

stanovena v souladu s vyhláškou č. 1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství) 

s paní J. R., 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62068369 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

10.2018/180RM-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. 11 

v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5. května, čp. 1202, Ledeč nad Sázavou a to firmou ATOS, 

spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081. Přívod vody a odpadního potrubí k automatické 

pračce bude zhotoven pouze za předpokladu, že si toto uhradí nájemce. 

 

10.2018/181RM-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. 1210, 
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ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní J. H., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 061,- Kč měsíčně. 

 

10.2018/182RM-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. 19, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. F., a to na dobu určitou 

od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019, s tím, že se do pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 054,- měsíčně. 

 

10.2018/183RM-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 Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolek a side 2018, která se bude 

konat dne 30. 6. 2018, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu 

Města Ledeč nad Sázavou. 

 

10.2018/184RM-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 Mezinárodní 

mistrovství ČR čtyřkolek a side 2018, která se bude konat dne 30. 6. 2018, pořádané AMK Ledeč 

nad Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou v počtu 4 členů. 

 

10.2018/185RM-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 zalévání městské zeleně v období od 22. 5. 2018 do listopadu 2018. 

 

10.2018/186RM-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 zalévání městské 

zeleně v období od 22. 5. 2018 do listopadu 2018. 

 

10.2018/187RM-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 na akci Zábavné 

odpoledne na ledečském hradě - Den dětí, které se koná 3. 6. 2018 a které pořádá Středisko volného 

času, příspěvková organizace, Ledeč nad Sázavou. 

 

10.2018/188RM-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 

ZZ02434.0102 z rozpočtu Kraje Vysočina na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných 

hasičů, za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti a to ve výši 30 000,- Kč s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 332 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu Města podpisem této smlouvy. 

 

10.2018/189RM-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 darovací smlouvy - finančního daru na 

Městské slavnosti - pořádané dne 9. 6. 2018 Městem Ledeč nad Sázavou a to od společnosti 

SCHÄFER - SUDEX s.r.o., Podolí 5, Ledeč nad Sázavou, IČ 60912278 ve výši 20.000,- Kč, od 

společnosti GALATEK a.s., Na Pláckách 647, Ledeč nad Sázavou, IČ 25286706 ve výši 15.000,- 

Kč a od společnosti LESNÍ SPOLEČNOST Ledeč nad Sázavou, a.s., Hrnčíře 2, Ledeč nad 

Sázavou IČ 47452722 ve výši 10.000,- Kč a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

10.2018/190RM-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 Husova 
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náměstí parc. č. 2215/23, k.ú. Ledeč nad Sázavou mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch 

zeleně za účelem konání farmářských trhů. 

 

10.2018/191RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvy o provedení hudební produkce 

s hudebními skupinami Nanosféra (zastoupená A. K., 286 01 Čáslav), Pilgrim Pimple (zastoupená 

J. B., 584 01 Ledeč nad Sázavou), Vlastní Verze (zastoupená T. V., 584 01 Ledeč nad Sázavou), 

Duo Aramis (zastoupená R. R., 763 02 Zlín 4, Country Gang (zastoupená P. M., 584 01 Ledeč nad 

Sázavou), Smlouvu o provedení moderátorských služeb s moderátorem P. S, (584 01 Ledeč nad 

Sázavou a Smlouvu o dílo „zajištění pořádku a pořadatelské služby na kulturní akci“ s 

agenturou 2SAFE 4 U s. r. o. Praha (Vídeňská 150/352, 148 00 Praha 4 Kunratice) na kulturní akci 

“Městské slavnosti“ v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 9. 6. 2018 na 

Husově náměstí a Smlouvu o provedení besedy s Gen. Ing. Andorem Šándorem, se sídlem 

Zelená 743/2, 160 00 Praha 6, IČ 71660321 a pověřuje jejich podpisem starostu města.  

 

III. RM neschvaluje 

10.2018/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, neschvaluje L. S., nájemci bytu č. 6 v domě čp. 558, ul. Na Sibiři v Ledči nad 

Sázavou smlouvu o podnájmu s I. K., Ledeč nad Sázavou na dobu určitou ode dne 1. 6. 2018 do 31. 

5.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 21. 5. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


