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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/07/RM 

konané dne 25. března 2019 

 

 

92/2019/07/RM – Program zasedání 

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

 

93/2019/07/RM – Kontrola plnění usnesení rady města 

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

města. 

 

94/2019/07/RM – Žádosti o příspěvky 

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 2019 

organizacím a spolkům v celkové výši 41 984,- Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, darů“, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

95/2019/07/RM – Žádost o dotaci v rámci Fondu Vysočiny Kraje Vysočina – grantový 

program „Informační a komunikační technologie 2019“ 

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

ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracovat a podat žádost o dotaci z Fondu 

Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 

2019“, Titul C: „Síťová infrastruktura“ na podporu projektu „Rozšíření optické metropolitní sítě 

Lenet“ a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci. 

 

96/2019/07/RM – Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina – grantový 

program Odpady a ekologická výchova 2019, projekt „Podpora třídění odpadů“ 

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 poskytnutí dotace (ID FV02716.0043) 

z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina (GP „Odpady a ekologická výchova 2019“, Podprogram A – 

„Odpady“) ve výši 50% z celkových uznatelných nákladů projektu (nejvýše však 60 069,- Kč) na 

podporu projektu „Podpora třídění odpadů“ s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 

70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

97/2019/07/RM – Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JPO 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, na základě doporučení hodnotící komise ze dne 22. 3. 2019 

dodavatele dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou - 

společnost Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 586, 541 01 Trutnov, IČO: 25931270 s nabídkovou 

cenou v celkové výši 945 783,00 Kč vč. DPH. 

 

98/2019/07/RM – Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě na lesy 

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. 16 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní 

společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se stanovuje nájemné za městské lesy pro rok 2019 ve 

výši 300 000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu. 
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99/2019/07/RM – Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu č. HBA-V-12/2019“ uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a 

pověřuje starostu města podpisem dohody. 

 

100/2019/07/RM – Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2215/23 – provoz letní zahrádky 

před čp. 72, Husovo nám.  

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 části pozemku parc. č. 2215/23 

– dva obdélníky o výměře 3,5 m x 2,5 m a 6 m x 2,5 m v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, před č. 

p. 72 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, za účelem provozování letní zahrádky. 

 

101/2019/07/RM – Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2215/1 – provoz letního posezení 

před č.p. 242, Husovo nám. 

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 části pozemku parc. č. 2215/1 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m², v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, před 

domem č. p. 242 na Husově náměstí  v Ledči nad Sázavou (bývalý dům dětí a mládeže), za 

účelem provozování letní předzahrádky. 

 

102/2019/07/RM – Nájemní smlouva k bytu zvláštního určení v DPS 

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 bytu č. 9, ul. 5. května 1202, 

Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem J. B., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1354,- Kč měsíčně. 

 

103/2019/07/RM – Nájemní smlouva k bytu zvláštního určení v DPS 

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 k bytu č. 

1206, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou. 

 

104/2019/07/RM – Použití techniky SDH Ledeč n. S. k zabezpečení akcí Mezinárodní 

mistrovství ČR motokrosu juniorů a seriál SMS Pardubice  

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky SDH Ledeč nad Sázavou 

k zabezpečení akcí - Mezinárodní mistrovství ČR motokrosu juniorů dne 27. 4. 2019 a seriál 

SMS Pardubice dne 2. 6. 2019, pořádané AMK Ledeč nad Sázavou v prostorách motokrosového 

areálu Města Ledeč nad Sázavou. 

 

105/2019/07/RM – Zabezpečení požární ochrany členy SDH Ledeč n. S. v rámci akcí 

Mezinárodní mistrovství ČR motokrosu juniorů a seriál SMS Pardubice 

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 členů SDH Ledeč nad Sázavou v rámci akcí Mezinárodní mistrovství ČR motokrosu 

juniorů dne 27. 4. 2019 a seriál SMS Pardubice dne 2. 6. 2019, pořádané AMK Ledeč nad 

Sázavou v prostorách motokrosového areálu Města Ledeč nad Sázavou. 
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106/2019/07/RM – Dodatek č. 1 ke smlouvě zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

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 zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, IČ: 272 

57 843 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

107/2019/07/RM – Zařazení do rozpočtu města finanční prostředky na nákup pozemku p.č. 

2148/1, k.ú. Ledeč n. S. 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou zařadit do rozpočtu 

města finanční prostředky na nákup pozemku p.č. 2148/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a ukládá 

odboru samosprávy připravit kupní smlouvu. 

 

108/2019/07/RM – Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společností, a.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. 17 ke smlouvě o nájmu městských lesů 

s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, IČO: 47452722, jehož předmětem je oprávnění 

nájemce podávat žádosti o poskytnutí dotací ze samosprávných, republikových či evropských 

rozpočtů, přijímat písemnosti vztahující se k těmto žádostem a ke všem ostatním právním 

jednáním potřebným k získání uvedených dotací včetně převzetí poskytnutých finančních 

prostředků (jestliže bude předmětem právního jednání dotace poskytovaná z rozpočtu Kraje 

Vysočina, souhlasí pronajímatel s realizací projektu) a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

109/2019/07/RM – Rekonstrukce koupelny a WC v bytě č. 9 v DPS  

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompletní rekonstrukci koupelny a WC v bytě č. 9 v Domě 

s pečovatelskou službou, ul. 5. května, čp. 1202, Ledeč nad Sázavou a to firmou Atos, spol. s.r.o. 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 s tím, že celkové náklady ve výši 125 764,- Kč včetně DPH, 

budou hrazeny z bytového fondu.   

 

110/2019/07/RM – Nájemní smlouva na pronájem částí pozemků v ul. Jaroslava Haška 

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 pronájem částí pozemků 

parc.č. 209/6, 209/7, 209/5, 209/2 a 223/3 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře pronajímané 

plochy cca 330 m², od dubna do září 2019, za částku ve výši 1000 Kč (osvobozené plnění dle 

zákona o DPH) se Společenstvím vlastníků bytů Jaroslava Haška 571-3, Jaroslava Haška 573, 

Ledeč nad Sázavou, IČO 25991868 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

         starosta města            místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 25. 3. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Komu poskytnuto výše dotace
Forma 

2019

1 FORM Solution s.r.o. 10 000,00 Kč Melechovský okruh, s raz motocyklů RM finanční dar

2 Senioři České republiky z.s. 11 984,00 Kč vyúčtování s lužeb čp.16 za  rok 2018 RM veřejnoprávní sml.

3 Stanice Pavlov, o.p.s. 20 000,00 Kč provoz záchranné stanice ochrany fauny Pavlov RM veřejnoprávní sml.

4 celkem: 41 984,00 Kč

číslo 

řádku

účel dotace


