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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 16. července 2018 

14/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

14.2018/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

14.2018/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

14.2018/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí žádost o uvolnění prostředků z 

rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou ve výši 200.000,-Kč. 

 

II. RM schvaluje 

 

14.2018/228RM-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 7.000,- Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, 

darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

14.2018/229RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pojištění HAV a POV u České pojišťovny a.s. se sídlem 

Spálená 75/16, Praha 1v pojistné smlouvě sdružené pojištění souboru vozidel a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

14.2018/230RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise ze 

dne 13. 7. 2018 dodavatele stavebních prací na akci „Výstavba a rekonstrukce chodníku ul. 

Habrecká, Ledeč nad Sázavou“ společnost TS Ledeč nad Sázavou s. r. o., Pod Stínadly 592, 584 

01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208 s nabídkovou cenou v celkové výši 550 630,00 Kč + 21% 

DPH. 

 

14.2018/231RM-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 dílo s vybraným 

dodavatelem stavebních prací na akci „Výstavba a rekonstrukce chodníku ul. Habrecká, Ledeč nad 

Sázavou“ se společností TS Ledeč nad Sázavou s. r. o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 25281208, s nabídkovou cenou ve výši 550 630,00 Kč + 21% DPH s tím, že 

smlouvu je možné uzavřít nejdříve 27. 7. 2018 a to po uplynutí lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru dodavatele a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

14.2018/232RM-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 užívání 

nebytového prostoru o výměře 30 m
2
, Husovo nám č.p. 16, Ledeč nad Sázavou s paní Mgr. L. H., 

LL. M. – insolvenční správce, se sídlem Dobrovského 824/50, 612 00 Brno, IČO: 71462481 

s účinností od 17.7.2018 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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14.2018/233RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu o veřejném provozování 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (ČS armády 786/20, 160 56 

Praha 6, IČ 63839997) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

14.2018/234RM-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 pořadu dle 

přílohy uzavřenou s Divadelní agenturou Praha, (Přemyšlenská 80, 182 00 Praha 8, IČ: 43895450) 

a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

14.2018/235RM-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 ČERT A 

KÁČA ve výši 80,- Kč/dospělý a 50,- Kč/dítě. 
 

14.2018/236RM-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 části mobilního pódia (2 ks desek) 

a výpůjčku kovových zábran (6 ks) panu D. P., organizátorovi akce Pokoutní festival, která se 

bude konat dne 18.8.2018. 

 

14.2018/237RM-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 části Husovo náměstí, parc. č. 

2215/23 a mobilního pódia na akci Olympiáda Komunitního centra, které se koná 1. 8. 2018 a 

pořádá ji Komunitní centrum Háta, Háta, o.p.s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

14.2018/238RM-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 

KOVOFINIŠ, s.r.o., Mlýnská 137, Ledeč nad Sázavou, IČ 48154270 ve výši 15.000,- Kč a 

pověřuje jejím podpisem starostu města. 

 

14.2018/239RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o 

pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, návrh Příkazní smlouvy k zajištění slušného pohřbení 

zemřelých obcí v předloženém znění.  

 

III. RM svěřuje 

 

14.2018/1RM-sv) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu § 102 zákona č.128/2000 Sb. o 

obcích ve  znění pozdějších předpisů svěřuje do pravomoci Odboru samosprávy Městského úřadu 

Ledeč nad Sázavou uzavírání Příkazních smluv k zajištění slušného pohřbení zemřelých obcí a 

následného uplatňování pohledávek v dědickém řízení po zemřelých s účinností od 17. 8. 2018. 

 

IV. RM povoluje 

 

14.2018/2RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S., a to podle jednotlivých pracovišť a 

tříd takto: 

MS Stínadla – navýšení ve všech 4 třídách na maximum, tedy 28 dětí ve třídě, 

MŠ 28. října – navýšení na maximální počet, tedy 28 dětí, 
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MŠ Družstevní – navýšení na maximální počet, tedy 28 dětí, 

za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

V. RM ukládá 

 

14.2018/12RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení majetku a investic vstoupit 

v jednání s manželi T. a projednat s nimi narovnání majetkoprávních vztahů užívání části pozemku 

číslo parc. 1338/1  v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

VI. RM neschvaluje 

 

14.2018/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vybudování chodníku u rodinného domu č. 

p. 912 v ulici Zahrádecká v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Jan Drápela 

     starosta města                     místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 16. 7. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 
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