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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 10. prosince 2018 

4a/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

4a.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

4a.2018/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

4a.2018/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 2019 

budou termíny schůzí rady města:  14.1., 4.2., 18.2., 11.3. 

 

4a.2018/5RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí konání kulturní akce na 

Husově náměstí – „Živý betlém aneb putování za betlémskou hvězdou“ pořádanou 

Římskokatolickou farností – děkanstvím, se sídlem Mlýnská 148. 584 01 Ledeč nad Sázavou 

dne 29. 12. 2018 s tím, že zajištění povolení uzavření silnice (v úseku od bývalého pekařství u 

Dymáků k prodejně elektro Spektrum) je plně v kompetenci pořadatele akce. 

 

II. RM schvaluje 

4a.2018/37RM-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 v 1. 

čtvrtletí roku 2019, a to:  21.1., 25.2. 

 

4a.2018/38RM-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. 12. 2018. 

 

4a.2018/39RM-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 

sdružených službách dodávky plynu pro nové odběrné místo Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova 

čp. 585 se společností innogy Energie s.r.o. se sídlem Limuzská čp. 3135/12, 108 00 Praha 10 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku č.1. 

 

4a.2018/40RM-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, ponechání firmy T-

mobile Czech Republic a.s. jako poskytovatele mobilních služeb pro Město Ledeč nad 

Sázavou a jeho zřizované organizace. 

 

4a.2018/41RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu s postoupením 

Smlouvy o poskytování servisních služeb ze dne 15. 6. 2016 na společnost TOpGis, s.r.o., 

IČO 29182263. 

 

4a.2018/42RM-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 Darovací smlouvy ID 

O02750.0010 na poskytnutí věcného daru Městu Ledeč nad Sázavou a to samostatně 

stojícícho informačního kiosku sériového čísla 132 128 032, inventární číslo KUJIH000X5O6 

(zůstatková účetní hodnota 6 281,27 - Kč) s účinnností ke dni 1. 1. 2019 s Krajem Vysočina, 
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Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

4a.2018/43RM-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 výpůjčce č. 2/2019 

s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, IČ: 00083607, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, 

Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

4a.2018/44RM-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 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

provozování muzea v Ledči nad Sázavou se společnostní Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o., IČ: 
49813013, se sídlem Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

 

4a.2018/45RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 27/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se 

Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Barborka 

790, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

4a.2018/46RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 24/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) 

se Základní uměleckou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Nádražní 231, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

4a.2018/47RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 26/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) 

se Základní školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 780, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

4a.2018/48RM-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 Smlouvy č. 77/2013 

o nájmu reklamní plochy ze dne 21. 10. 2013 na pronájem plochy k umístění reklamy 

v prostorách zimního stadionu v Ledči nad Sázavou se společností ČSAD BUD Chrudim a. s., 

Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, IČO: 6018835 a to dohodou ke dni 31. 12. 2018 a 

pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

4a.2018/49RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování 

informací v roce 2019 na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

4a.2018/50RM-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 dobu určitou, s platností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019) na pronájem části pozemku parc. 

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

komunikace, oba k. ú. a obci  Ledeč nad Sázavou – prostranství Husova náměstí mimo 

komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně a to jedenkráte za měsíc (2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 

6. 8., 3. 9., 8. 10., 5. 11.) a v měsíci prosinci pro vánoční trhy v termínech 4. 12. a 18. 12. 

2019 s Ing. F. F., IČO: 66803233 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

4a.2018/51RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
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č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia od 

21.12.2018 do 27. 12. 2018 na akci „Zpívání u stromečku“, která se  bude konat dne 23.12. 

2018. 

 

4a.2018/52RM-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 představení dle 

přílohy uzavřenou s Divadlem ve věži (Vršovická 897/20, 101 00 Praha 1, IČO: 27024369 

zastoupeným panem K. S. (IČO: 14701316) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

4a.2018/53RM-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 JEDNA A JEDNA JSOU TŘI ve výši 250 Kč/1 vstupenka, senioři (věk 65+) ve 

výši 150 Kč/1 vstupenka. 

 

4a.2018/54RM-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 1 036,80 Kč bez 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. 

 

4a.2018/55RM-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. 1105, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu L. H., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 061,- Kč měsíčně. 

 

4a.2018/56RM-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. 1207, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní A. B., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou v měsíční výši 1 286,- Kč. 

 

4a.2018/57RM-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. 9, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní J. P., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 019,- Kč měsíčně. 

 

4a.2018/58RM-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. 1, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou Ing. F. M.,  

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou v měsíční výši 1 058,- Kč. 

 

4a.2018/59RM-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. 15, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní H. Z.,  

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 v měsíční výši 1 072,- Kč. 

 

4a.2018/60RM-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 
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č. 12, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní A. Š.,  

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou v měsíční výši 1 026,- Kč. 

 

4a.2018/61RM-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. 11, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu V. J.,  

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 2 080,- Kč měsíčně. 

 

4a.2018/62RM-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. 1 k Nájemní 

smlouvě na společný nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad 

Sázavou s J. P., Praha 4 a V. B., Ledeč nad Sázavou (oba zastoupeni opatrovníkem Městem 

Ledeč nad Sázavou), a to na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

4a.2018/63RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s G. H., 

pracovnicí odboru samosprávy s účinností od 12. 12. 2018. 

 

4a.2018/64RM-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 veřejných 

službách č. 110/2018 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM transport. 

a.s. Jihlava na rok 2018 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je linka č. 350310 

Humpolec – Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 

100%. Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše uvedené 

smlouvy. 

 

4a.2018/65RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s u § 102 odst. 2 písm. 

f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizační 

struktury městského úřadu dle předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2019. 

 

4a.2018/66RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizačního řádu 

městského úřadu dle předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2019. 

 

4a.2018/67RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování veškeré dřevní hmoty, 

pocházející z dřevin rostoucích mimo lesní kultury, která vznikne na území obce Habrek a 

Obrvaň a která bude bezplatně zpracována členy dobrovolných hasičů, Sboru dobrovolných 

hasičů Habrek. Dřevní hmota bude použita k pořádání čarodějnic a jako palivo pro spolkový 

dům. Rozsah kácených dřevin bude vždy odsouhlasen oddělením majetku a investic. 
 

III. RM stanovuje 
4a.2018/2RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2) písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností 

od 1. 1. 2019 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 37 zaměstnanců. 

 

IV. RM jmenuje 

4a.2018/4RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání nabídek a komisi 
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pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních 

prací akce „ZTV Plácky II. etapa“, zadávané v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

Metodickým pokynem pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 

2016 – 2020. 

 Členové:                      

Ing. Zdeněk Tůma  

Ing. Ing. Michal Ptáčník   

Mgr. Jana Hospodková 

Bc. Jana Merunková   
   

Náhradníci: 

Ing. Jan Čepa 

Jiří Vrána 

 

V. RM ruší 

4a.2018/3RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení č. 17.2018/284RM, kterým se 

schvaloval Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování servisních služeb se společností Bio-Nexus 

s.r.o. 

 

VI. RM odkládá 

4a.2018/2RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení výběrového řízení 

na pozici jednatele TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

     starosta města              místostarostka 

 

 

V Ledči nad Sázavou 10. 12. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 


