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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 12. listopadu 2018 

1a/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

1a.2018/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2018 budou termíny schůzí rady města:  12. 11., 10. 12. 

 

II. RM schvaluje 
1a.2018/1RM-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. 11. 2018. 

 

1a.2018/2RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího 

řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 4. 

čtvrtletí roku 2018, a to: 19. 11., 19. 12. 

 

1a.2018/3RM-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. 2 k Nájemní smlouvě ze 

dne 17. 6. 2015 s nájemcem nemocnice Háj - Vysočinské nemocnice s.r.o., IČO: 25257005, 

se sídlem Humpolec, 5. května 319, PSČ 396 01 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

1a.2018/4RM-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 Příkazní smlouvy na výkon 

inženýrské činnosti v rozsahu kompletního zabezpečení veřejné soutěže na výběr dodavatele 

stavebních prací dle § 56 (Otevřená řízení) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci „ZTV Plácky II. etapa“, se společností 

STAVONA Tender, spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava, IČO: 02850311, za 

nabídkovou cenu ve výši 59 000,- Kč + 21% DPH, která ruší původní Příkazní smlouvu č. 

4018 ze dne 26. 9. 2018, týkající se stejné zakázky, ale jiného stupně zadávacího řízení a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, včetně podpisu plné moci k zastupování 

Města Ledeč nad Sázavou ve věcech technických a právních souvisejících s výkonem této 

inženýrské činnosti. 

 

1a.2018/5RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění sídla společnosti 

VERADENT s.r.o. na adrese Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

1a.2018/6RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu prostor sloužících 

k podnikání č. OdMI/119/2018/N na pronájem nebytových prostor - 3 místnosti (ordinace) v 

3. NP o výměře 44,00 m2 v domě č.p. 450, které jsou součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou se společností VERADENT s.r.o., jednatel společnosti MDDr. V. V. a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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1a.2018/7RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst. 1 zákona č. 

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

nebytových prostor v domě č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou, viz přiložený soupis: 

- Č. 1  v 2.NP  1 místnost 13,9 m
2 

 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

- Č. 2 v 2.NP  1 místnost 13 m
2  

 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

- Č. 3 v 2.NP  1 místnost 13,7 m
2 

 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

- Č. 4 v 2.NP  1 místnost 15 m
2  

 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

- Č. 5 v 2.NP  soubor místností 124.17 m
2 
 

(v místnostech jsou umyvadla, i je zde WC a sprcha), po domluvě by se případně dala 

pronajmout pouze část 

- Č. 6 v 3.NP  1 místnost 14,3 m
2 

 

(mezipatro – není přístupné z výtahu) 

- Č. 7 v 3.NP  1 místnost 14,3 m
2 

 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

- Č. 8 v 3.NP  2 místnosti 16,9 m
2 

+ 12,7 m
2
 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné z výtahu) 

- Č. 9 v 3.NP  1 místnost 13,7 m
2
 

- Č. 10 v 3.NP  1 místnost 13,7 m
2
 

- Č. 11 v 3.NP  3 místnosti 26,5 m
2 

+ 6,2 m
2  

+ 9,8 m
2 
 

(v místnostech jsou umyvadla) 

 

1a.2018/8RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu č. OdMI121/2018/N 

na pronájem části pozemku parc. č. 209/7 o výměře 10 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou 

s panem P. P., 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

1a.2017/9RM-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 2019 a v měsíci prosinci pro vánoční 

trhy v termínech 4. 12. a 18. 12. 2019. 

 

1a.2018/10RM-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 hudebních děl v celkové výši 9 874 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. 

 

1a.2018/11RM-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. 3 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. 12. 2018 do 31. 5. 2019.  

 

1a.2018/12RM-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. 3 k Nájemní 
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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. 12. 2018 do 30. 11. 2019.  

 

1a.2018/13RM-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. 3 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. 12. 2018 do 31. 5. 2019.  

 

1a.2018/14RM-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, ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou M. K. a J. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 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. 

 

1a.2018/15RM-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. 3, ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 

1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 1 100,- Kč měsíčně.  

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázové měsíční zálohy na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

1a.2018/16RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění zabezpečení požární ochrany 

bez úhrady osobních nákladů členům SDH Ledeč nad Sázavou v rámci „Lampionového 

průvodu“ spojeného s rozsvícením vánočního stromu na Husově náměstí dne 2. 12. 2018 a při 

pořádání „Mikulášské nadílky“, dne 5. 12. 2018 v prostorách hradních nádvoří ledečského 

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

 

1a.2018/17RM-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 2. 12. 2018 na Husově náměstí 

a souhlasí s přítomností pana Ladislava Dlouhého a pracovníků veřejně prospěšných prací při 

montáži a demontáži pódia. 

 

1a.2018/18RM-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. 2018 a souhlasí s přítomností pana Ladislava Dlouhého a pracovníků veřejně prospěšných 

prací při montáži a demontáži pódia.  

 

 

1a.2018/19RM-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 

představení dle příloh 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.  
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1a.2018/20RM-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 jednotného vstupného na 

představení KLÍČE NA NEDĚLI ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 
 

1a.2018/21RM-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 jednotného vstupného na 

představení ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 

 

1a.2018/22RM-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 uměleckého 

výkonu dle přílohy uzavřenou s agenturou Lupulus spol. s r.o. (zastoupenou Mgr. O. V., 

Praha 6, IČO: 00569739) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

1a.2018/23RM-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 

VÁNOČNÍ NOCTURNO ve výši 100 Kč/osoba a pro děti do 15-ti let vstup ZDARMA. 
 

1a.2018/24RM-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 k 

místnosti v domě čp. 46, ulice Hrnčíře, Ledeč nad Sázavou, 1 místnost proti hlavnímu vstupu 

o výměře 15 m
2 s panem J. A., 584 01 Ledeč nad Sázavou na dobu do 30-ti dnů za částku 20,- 

Kč/m
2
/měsíc za účelem uskladnění nábytku a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy.  

 

1a.2018/25RM-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 

místnosti v domě čp. 46, ulice Hrnčíře (1 místnost proti hlavnímu vstupu), který stojí na 

pozemku parcela č. st. 243 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 15 m
2
. 

 

1a.2018/26RM-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 - věcného 

daru od společnosti SCHÄFER - SUDEX s.r.o.“ a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

1a.2018/27RM-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 finančního daru z 

rozpočtu města pro rok 2018 M. T. v celkové výši 5.000,- Kč na CHC Christmas Cup. 

 

1a.2018/28RM-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 ke smlouvě  o uzavření 

budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4kV(NN) číslo 17_SOBS01_4121273700 pro stavbu v lokalitě Na 

Pláckách, k.ú. Ledeč nad Sázavou, parc. č. 913/13  mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 

24729035, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

1a.2018/29RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej 1 ks elektrické smažící pánve 

Sluneční zátoka z.s., Pod Hájem čp. 1309, Ledeč nad Sázavou za nabídnutou částku 5.000,- 

Kč včetně DPH. 
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III. RM zřizuje 

1a.2018/1RM-zř) Rada města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Komisi rady města pro pronajímání 

bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou. 

 

1a.2018/2RM-zř) Rada města Ledeč nad Sázavou zřizuje pro volební období 2018-2022 

v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

Komisi pro občanské záležitosti rady města Ledeč nad Sázavou. 

 

IV. RM jmenuje 

1a.2018/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členy Komise rady města pro 

pronajímání bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou ve složení: 

Předsedkyně:  Dana Pospíšilová 

Členové:   Ing. Bc. Milena Peroutková 

       Marcela Končelová 

  Richard Holek, DiS. 

 

1a.2018/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje pro volební období 2018-2022 

v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

členy Komise pro občanské záležitosti rady města Ledeč nad Sázavou ve složení: 

Předseda:  Marek Kroutil 

Členové:   Ing. Hana Horáková 

Lenka Smítková 

Iveta Kalivodová 

Jana Pánková 

Vladimír Komárek 

  Marie Petrusová 

  Eva Hrabaňová 

  Věra Rauerová 

  Marta Vrzáčková 

 

1a.2018/3RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 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. 

 

V. RM pověřuje 
1a.2018/1RM-p) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje  v souladu s § 11a zákona č. 

301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou – p. Marka Kroutila, Ing. Jana Drápelu. 

 

VI. RM stanovuje 

1a.2018/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje  v souladu s ustanovením § 108 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užíváním závěsného 

odznaku při významných příležitostech a občanských obřadech tyto členy Zastupitelstva 

města Ledeč nad Sázavou – Ing. Hanu Horákovou, Mgr. Michala Simandla, Ing. Jana Drápelu 

a p. Marka Kroutila. 
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VII. RM ukládá 

1a.2018/1RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení majetku a investic vyzvat 

firmu O.F.M. s.r.o., Šárka 1901/7, 796 01 Prostějov k odstranění reklamy umístěné na 

zařízení v majetku města. 

 

VIII. RM odkládá 
1a.2018/1RM-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 o prodloužení nájemní 

smlouvy č. OdMI/116/17/N na pronájem pozemku parc. č. st. 1946 – zastavěná plocha a 

nádvoří (loděnice) o výměře 274 m2, pozemku parc. č. 168/1 – zahrada o výměře 40 m2, 

pozemku parc. č. 169/10 - zahrada okolo loděnice o výměře 784 m2, pozemku parc. č. 169/8 

– zahrada o výměře 164 m2, části pozemku parc. č. st. 1361 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 137 m2 a části pozemku parc. č. 169/9 – zahrada o výměře 83 m2 a část parc. č. 270/2 

– ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 14 m2 vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou, 

uzavřené dne 21. 12. 2017 s paní J. H. a panem Z. T., 582 91 Světlá nad Sázavou. 

 

IX. RM neschvaluje 
1a.2018/1RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu na 

umístění reklamního zařízení s firmou O.F.M. s.r.o., Šárka 1901/7, 796 01 Prostějov. 

 

1a.2018/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly, Ledeč nad Sázavou o navýšení finančních prostředků 

na středisko Zimní stadion na rok 2018 o 300.000,- Kč + DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Hana Horáková     Mgr. Michal Simandl 

     místostarostka              místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12. 11. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 


