
6a/2018/RM  1/6 

 

USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 19. prosince 2018 

6a/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

6a.2018/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, změnu rozpisu rozpočtu Města 

Ledeč nad Sázavou na rok 2018 číslo RM06a_RO07 - včetně tabulky „změna rozpisu rozpočtu č. 

RM06a_RO07“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

II. RM schvaluje 

6a.2018/69RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou se sídlem městského úřadu na adrese Ledeč nad 

Sázavou, Husovo náměstí 7, PSČ 584 01, IČ: 00267759, jako jediného společníka obchodní 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ: 25281208, schválilo tato rozhodnutí: 

1. Schvalují se tyto změny zakladatelské listiny společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.:   

Zakladatelská listina 

o založení společnosti s ručením omezeným TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

Článek I. Právní poměry 

 1. Společnost vznikla dne 1. ledna 1998.   

 2. Společnost je podřízena zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku. 

Článek II. Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní: TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

Článek III. Sídlo 

Název obce, v níž je umístěno sídlo společnosti, zní: Ledeč nad Sázavou. 

Článek IV. Trvání společnosti 

Společnost je založena na dobu neurčitou. 

Článek V. Předmět podnikání (činnosti) 

 1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: 

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

c) silniční motorová doprava  

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,   

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  

d) malířství, lakýrnictví a natěračství,  

e) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

f) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

g) správa vlastního jmění.  

2. V rámci provozování předmětu podnikání "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
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1 až 3 živnostenského zákona" je jednatel oprávněn určit rozsah živnosti volné výběrem 

kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VI. Základní kapitál 

1. Základní kapitál společnosti je 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých.  

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit více podílů. Podíl nemůže být 

představován kmenovým listem. 

3. Na základním kapitále společnosti se společník účastní svým vkladem takto: 

město Ledeč nad Sázavou, se sídlem městského úřadu na adrese Ledeč nad Sázavou, Husovo 

náměstí 7, PSČ 584 01, identifikační číslo 00267759, vkladem 100.000,-- Kč, slovy jedno sto 

tisíc korun českých, čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy jedno sto procent), 

tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 1.   

4. Podíl společníka lze rozdělit v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem či v případě, 

pokud společník projeví vůli mít jiný počet podílů než dosud. V případě, že společník, jenž 

vlastní podíl ve společnosti, nabyde na základě smlouvy o převodu podílu další podíl ve 

společnosti, tyto podíly se spojí, pokud nabyvatel neprojeví ve smlouvě o převodu podílu vůli 

tyto podíly nespojit. 

5. Pokud valná hromada či jediný společník při výkonu její působnosti rozhodne o zvýšení 

základního kapitálu společnosti, musí být nový vklad (či částka určená ke zvýšení dosavadního 

vkladu) splacen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti k novému 

vkladu (či ke zvýšení dosavadního vkladu), některým ze způsobů upravených zákonem, o kterém 

tak rozhodne valná hromada či jediný společník při výkonu její působnosti, za podmínek 

stanovených zákonem.  

Článek VII. Orgány společnosti 

A) Valná hromada, popř. jediný společník při výkonu její působnosti 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného společníka, 

vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odstavci 4 tohoto článku.  

2. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům tak, že písemná pozvánka na 

valnou hromadu bude osobně předána do rukou společníka nebo odeslána na adresu 

společníka (která může být i e-mailová) uvedenou v seznamu společníků nejpozději v patnáctý 

(15) den přede dnem konání valné hromady.  

3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční 

většinu všech hlasů.  

4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato 

zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady 

náleží dále též: 

(a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných 

právních skutečností; 

(b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a 

poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; 

 (c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;  

 (d) rozhodování o vrácení příplatku společníkům společnosti, 

(e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se 

vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, 
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(f) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti 

(včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu 

společnosti. 

5. K přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných 

s  polečníků, pokud zákon nebo tato zakladatelská listina nevyžadují vyšší počet hlasů. 

6. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti 

jiných orgánů společnosti. 

7. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

jednatelé osobně doručí či zašlou společníkům či jedinému společníkovi alespoň třicet (30) dnů 

přede dnem konání valné hromady a není tedy třeba zveřejňovat je na internetových stránkách 

společnosti 

8. Rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k 

rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo datové schránky společnosti. Jednatel 

je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým 

předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí 

předložen.  

B) Jednatel 

 1. Společnost má jednoho jednatele.  

2. Společnost zastupuje jednatel samostatně. Jednatel se podepisuje za společnost, tak, že k 

obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel je oprávněn udělovat za 

společnost i zmocnění.  

3. Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady či valná hromada mohou rovněž 

zvolit náhradníka jednatele, který nastoupí na uvolněné místo jednatele podle stanoveného 

pořadí. 

C) Prokura 

1. Udělením prokury může být zmocněn prokurista společnosti k právním jednáním, ke kterým 

dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak 

vyžaduje zvláštní plná moc.  

2. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn pouze, je-li to výslovně 

uvedeno.  

3. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis a údaj označující 

prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních 

závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod. 

4. K udělení prokury je třeba schválení valné hromady, popř. jediného společníka při výkonu 

její působnosti, dle ustanovení § 190 odstavec 2 písmeno e) zákona o obchodních korporacích. 

Článek VIII. Převod podílu 

1. Společník je oprávněn svůj podíl nebo jeho část převést na jiného společníka nebo na jinou 

osobu.  

2. K převodu podílu na jiného společníka se souhlas valné hromady nevyžaduje.   

3. K převodu podílu na jinou osobu se souhlas valné hromady vyžaduje.  

4. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez 

jakéhokoliv omezení či jakéhokoliv souhlasu jediného společníka při výkonu působnosti valné 

hromady.  

Článek IX. Závěrečná ustanovení 

V případě, že některé ustanovení této zakladatelské listiny se - ať už vzhledem k platným 
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právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo 

sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení zakladatelské 

listiny touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení 

příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší 

zamýšlenému účelu zakladatelské listiny nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - 

způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 

O tom byla tato listina sepsána, účastníky přečtena a jimi v plném rozsahu schválena.  

2. Bere se na vědomí, že zanikla funkce člena dozorčí rady společnosti TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. Vlasty Rýdlové, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

3. Bere se na vědomí, že zanikla funkce člena dozorčí rady společnosti TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. Ladislava Ivana, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

4.  Bere se na vědomí, že zanikla funkce člena dozorčí rady společnosti TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. Ing. Hany Horákové, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

5. Pověřuje se a zmocňuje starosta města Ing. Zdeněk Tůma, aby veškerá uvedená 

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady učinil za Město Ledeč 

nad Sázavou do notářského zápisu JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě.

  

6a.2018/70RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení na úřední desku 

oznámení o „Vyhlášení výběrového řízení na pozici jednatele TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.“.   

 

6a.2018/71RM-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 Nájemní smlouvy č. 

OdMI/24/11-N ze dne 16. 2. 2011, uzavřené na pronájem pozemků parc. č. 101 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 642 m², parc. č. 2215/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 63 m² a parc. č. 2799 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 239 m² vše v k. ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou se společností ČSAD BUS 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.  

 

6a.2018/72RM-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 o nájmu nebytových 

prostor č. OdMI/57/11-N ze dne 1. 7. 2011, uzavřené na pronájem objektu č. p. 52 v ul. Hrnčíře 

(provozní budova autobusového nádraží - čekárna, informační kancelář, WC s předsíní ke 

kanceláři, úklidová místnost, WC s předsíní, kuchyňka, čekárna), který stojí na pozemku parc. č. 

st. 2342 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, se 

společností ČSAD BUS 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.  

 

6a.2018/73RM-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 pozemkům 

parc. č. 101 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 642 m², parc. č. 2215/43 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m² a parc. č. 2799 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

239 m² vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, za účelem provozování autobusového nádraží, za 

nájemné ve výši 50 000,- Kč/rok + DPH se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., 

Chrudim III, Na Ostrově 177, IČO: 25945408 s platností od 1. 1. 2019 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

6a.2018/74RM-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 pozemku 

parc. č. st. 2342 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou se 
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stavebním objektem č. p. 52 (provozní budova autobusového nádraží - čekárna, informační 

kancelář, WC s předsíní ke kanceláři, úklidová místnost, WC s předsíní, kuchyňka, čekárna), který 

stojí na tomto pozemku (ulice Hrnčíře), za účelem provozování autobusové čekárny a 

informačního střediska, za nájemné ve výši 13 000,- Kč/rok + DPH 21% se společností  ARRIVA 

VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Chrudim III, Na Ostrově 177, IČO: 25945408 s platností od 1. 1. 2019 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

6a.2018/75RM-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 ke Smlouvě o nájmu 

ze dne 21. 12. 2017 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 části pozemku parc. č. 270/2 – ostatní 

komunikace, ostatní plocha o výměře 14 m² vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, za částku 500,- 

Kč/měsíc včetně platné sazby DPH, s paní J. H., Světlá nad Sázavou a panem Z. T., Světlá nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

6a.2018/76RM-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 ke smlouvě o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/114/2018/N na nájem nebytového prostoru o ploše 

24,98 m
2
 umístěného v 2. NP v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, který stojí na 

pozemku parc. č. st. 491/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. K., Ledeč nad Sázavou,  IČO: 

66266050 (předmět dodatku je prodloužení nájemního vztahu uzavřeného na dobu určitou a to do 

31. 3. 2019) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

6a.2018/77RM-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 

číslo HB 2/2017 ze dne 5. 12. 2017 s nájemcem: Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky- IČO: 41197518, se sídlem Orlická 2020/4,130 00 Praha 3, zastoupená Ing. Jiřím 

Kropáčem, MBA, ředitelem Regionální pobočky Brno a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

6a.2018/78RM-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 ke Smlouvě o dílo ze 

dne 27. 7. 2018 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, jehož předmětem je zvýšení ceny díla o 1 958 Kč + 21% DPH a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

6a.2018/79RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

ukončení nájmu bytu č. 34, ul. 5. května 1252,  Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou paní M. B. dohodou ke dni 31. 1. 2019. 

 

6a.2018/80RM-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. 34, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní A. K., Ledeč nad Sázavou, 

a to na dobu určitou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 068,- měsíčně.  
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6a.2018/81RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 

641/155/2010-11 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2010 - 2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou ARRIVA VČ a.s. Chrudim 

v předloženém znění. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy od 1. 1. 2019 do 31. 

12. 2020. Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu Dodatku č. 6 k výše 

uvedené smlouvě. 

 

6a.2018/82RM-b) 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 bez zastřešení 

panu S. Š. a V. N. v rámci akce „ZOO 8“, která se bude konat dne 25. 12. 2018 v místní sokolovně 

a to za podmínky, že si na vlastní náklady zajistí jeho odvoz. 

 

III. RM odkládá 

6a.2018/3RM-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, jmenování členů komise pro 

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

 

IV. RM ruší 

6a.2018/4RM-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 Rady Města Ledeč nad Sázavou č. 

1a.2018/24RM-s), ze dne 12. 11. 2018, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy k 

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

výměře 15 m² s panem J. A., 584 01 Ledeč nad Sázavou na dobu do 30-ti dnů za částku 20,- 

Kč/m²/měsíc za účelem uskladnění nábytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

     starosta města              místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 19. 12. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 


