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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/RM 

konané dne 18. února 2019 

 

 

42/2019/04/RM – Program zasedání 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje program schůze dle předloženého návrhu. 

 

43/2019/04/RM – Kontrola plnění usnesení RM 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady 

města. 

 

44/2019/04/RM – Schválení programu řádného zasedání Zastupitelstva města 

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 25. 2. 2019. 

 

45/2019/04/RM – Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění sociální služby „Pečovatelská 

služba v Ledči nad Sázavou v roce 2019“ 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina „Smlouvu o poskytnutí 

dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) 

na zajištění sociální služby „Pečovatelská služba v Ledči nad Sázavou v roce 2019“ v celkové výši 

2.746.000,- Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 29.1.2019 usnesením č. 0054/01/2019/ZK a 

zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy.   

 

46/2019/04/RM – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování muzea v Ledči n. 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. 2 ke Smlouvě o provozování muzea 

v Ledči nad Sázavou se společností Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o., IČ:49813013, se sídlem 

Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

47/2019/04/RM – Zpráva z výběrového řízení na pozici jednatele TS Ledeč n/S, s.r.o. 

Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici jednatele/jednatelky TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. a pověřuje starostu města vyrozuměním uchazečů o zrušení výběrového řízení. 

 

48/2019/04/RM – Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  

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 realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPI/MJ/2019/514 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se 

sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

49/2019/04/RM – Oprava kanalizace Ledeč nad Sázavou, ZŠ Komenského   

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele stavebních prací „oprava kanalizace, Ledeč nad 

Sázavou, ZŠ Komenského“ firmu UNIMONT J.C.K. s.r.o. se sídlem Hradec čp. 8, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
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50/2019/04/RM – Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (autobusová čekárna)    

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 dodávce vody a odvádění odpadních 

vod č. SML-2019-001-000079 mezi odběratelem - společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. 

s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim III, IČO: 25945408 a dodavatelem – společností Vodovody a 

kanalizacemi Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 48173002 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za majitele objektu (č. p. 52 v ul. Hrnčíře) 

s odběrným místem ev. č. 168-02101-00000. 

 

51/2019/04/RM – Žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu turistických 

informačních center  

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a podání žádosti o dotaci z Fondu 

Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program „Turistická informační centra 2019“ na podporu 

standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných Informačním centrem v Ledči 

nad Sázavou. 

 

52/2019/04/RM – Žádost o výměnu akumulačních kamen v domě čp. 145, ul. Mlýnská   

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu akumulačních kamen v bytě č. 4 v domě čp. 145, 

ul. Mlýnská, Ledeč nad Sázavou. Náklady na výměnu budou hrazeny z bytového fondu. 

 

53/2019/04/RM – Ukončení nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou 

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 k bytu č. 1206, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou, uzavřené s pí E. K., Ledeč nad 

Sázavou dohodou ke dni 28. 2. 2019. 

 

54/2019/04/RM – Výměna vany za sprchový kout v bytě č. 1206 v Domě s pečovatelskou 

službou 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu vany za sprchový kout v bytě č. 1206 v Domě 

s pečovatelskou službou, ul. 5. května, čp. 1276, Ledeč nad Sázavou a to firmou ATOS spol. s r.o, 

IČ: 62028081 s tím, že celkové náklady ve výši 44 687,- Kč včetně DPH budou hrazeny 

z bytového fondu. 

 

55/2019/04/RM – Bezplatné zapůjčení mobilního pódia obci Vilémovice 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, obci Vilémovice výpůjčku mobilního pódia a velkoprostorového stanu 

na připravovanou poutní slavnost, která by se měla konat 18.5.2019. Přepravu podia si zajistí na 

své náklady obec Vilémovice, která při výpůjčce bude postupovat dle pokynů OdMI. 

 

56/2019/04/RM – Bezplatné zapůjčení mobilního pódia společnosti Hrad s.r.o. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, společnosti HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o. výpůjčku mobilního pódia 

a velkoprostorového stanu na tyto akce: „Májová výstava vín“ dne 11.5.2019, a Staročeská pouť 

ve dnech 28-29.6.2019, včetně dopravy a souhlasí s přítomností L. D. při montáži a demontáži 

jeviště a velkoprostorového stanu. 
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57/2019/04/RM – Výpůjčka rekultiv. skládky Rašovec pro kulturní akci „Pálení čarodějnic“ 

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, výpůjčku části pozemku, rekultivované skládky 

Rašovec 30.4.2019, pro kulturní akci „Pálení čarodějnic“  Jednotce sboru  dobrovolných hasičů 

Ledeč nad Sázavou. 

 

58/2019/04/RM – Darování smrkové kulatiny na kulturní akci „Pálení čarodějnic“ 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, darovat cca 30 ks smrkové kulatiny o průměru cca 20 cm a 

délky 4 m k postavení hranice a 3 m3 ze skládky dřeva Rašovec k uspořádání kulturní akce 

„Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne  30.4.2019 na rekultivované skládce „Rašovec“ 

v Ledči nad Sázavou, pořádanou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou. 

 

59/2019/04/RM – Smlouva o výpůjčce 1 místnosti v čp. 46, ul. Hrnčíře  

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 výpůjčce 1 místnosti v čp. 46 za účelem 

skladování věcí pro charitativní činnost s paní M. O., 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

60/2019/04/RM – Nájemní smlouva na pronájem prostranství Husova náměstí 

Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s  § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření Nájemní smlouvy 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. 

 

61/2019/04/RM – Nové projednání prodloužení nájemní smlouvy - loděnice   

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, jejímž předmětem je pozemek 

parc. č. st. 1946 – zastavěná plocha a nádvoří (loděnice) o výměře 274 m², pozemek parc. č. 168/1 

– zahrada o výměře 40 m², pozemek parc. č. 169/10 - zahrada okolo loděnice o výměře 784 m², 

pozemek parc. č. 169/8 – zahrada o výměře 164 m², část pozemku parc. č. st. 1361 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 137 m² a část 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. a obci Ledeč nad 

Sázavou s paní J. H. a panem Z. T., 582 91 Světlá nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

62/2019/04RM – Smlouva o dílo – Projektová dokumentace na akci „Přístavba Sportovního 

centra Ledeč n. 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, jejímž předmětem je zpracování 

PD na akci  „Přístavba Sportovního centra Ledeč nad Sázavou, Nádražní č.p. 1292, Ledeč nad Sázavou“ s 

firmou ATING, Husovo nám. 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma      Mgr. Michal Simandl 

         starosta města               místostarosta 

 

V Ledči nad Sázavou 18. 2. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 


