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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/08/RM 

konané dne 8. dubna 2019 

 

111/2019/08/RM – Program zasedání 

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

 

112/2019/08/RM – Projednání a schválení programu 2019/03/ZM 

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 15. 4. 2019. 

 

113/2019/08/RM – Kalkulace cen pro rok 2019 vztahující se k pohřebnictví 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí zprávu o kalkulaci cen pro rok 2019 

vztahující se k pohřebnictví. 

 

114/2019/08/RM – Ceny za nájem hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobového 

místa a ostatní platby od 1. 5. 2019 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ceny za nájem hrobových míst a služeb spojených 

s nájmem hrobového místa a ostatní platby od 1. 5. 2019 takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urnové schránky, vsypy a rozptyly Cena Kč  

kolumbárium : 
 

          - pronájem na 1. rok 100,00 

          - pronájem za každý další i započatý rok 500,00 

vyspová loučka- jednorázová platba za 1urnu 200,00 

rozptylová loučka- jednorázová platba za 1 urnu 200,00 

 

Platby za nájem a služby spojené s užíváním hrobového místa, platby za urnové schránky v 

kolumbáriu, vsypovou a rozptylovou loučku nepodléhají DPH. 

Typ hrobového místa  

Cena nájmu 

hrobového 

místa 

Kč/m2/rok 

Cena za služby spojené s 

užívání hrobového místa 

Kč/1 rok 

jednohrob       5,00 90,00 

dvojhrob          5,00 190,00 

trojhrob           5,00 210,00 

hrobka              5,00 200,00 

dětský hrob     5,00 40,00 

urnový hrob    5,00 40,00 

epitafní deska  5,00 20,00 
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115/2019/08/RM – Smlouva o dílo na dodávku a montáž chlazených stavebnicových boxů 

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 dílu na dodávku a montáž chlazených 

stavebnicových boxů s dodavatelem TeS, spol. s r.o. Chotěboř, se sídlem Zednická čp. 558, 

Chotěboř a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

116/2019/08/RM – Oprava omítek na poliklinice – dodavatel stavebních prací  

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 omítek na poliklinice“ 

firmu Wandel Czech s.r.o. Havlíčkova čp. 408, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo. 

 

117/2019/08/RM – Kupní smlouva s dodavatelem dopravního automobilu pro SDH 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 Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 

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

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

celkové výši 945 783,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy. 

 

118/2019/08/RM – Pronájem části pozemku parc.č. 2310/2, k.ú. Ledeč n. 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, pronájem části pozemku parc. č. 2310/2 – ostatní 

plocha, o výměře 20 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou za účelem odpočinkové zóny u kiosku u 

vlakového nádraží za částku 3 650,-Kč/ rok a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

119/2019/08/RM – Prodej použité betonové dlažby  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej použité betonové dlažby (30x30 cm) na plochu 10m
2
 

panu S. T., bytem Ledeč nad Sázavou za částk  1,- Kč/ks. 

 

120/2019/08/RM – Zveřejnění pronájmu nebytových prostor 

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 - 1 

místnosti v 2. NP o výměře 15,40 m2 v domě č. p. 450, který je součástí pozemku parc. č.  st. 491/1 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

121/2019/08/RM – Darování lipového dřeva Domovu Háj 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování 2,5 m
3 

lipového dřeva Domovu Háj, příspěvková 

organizace, Háj čp. 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

122/2019/08/RM – Výpůjčka části pozemku p.č. 2818, k.ú. 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, výpůjčku části pozemku parcelní číslo 2818 v k.ú.- Ledeč 

nad Sázavou ostatní plocha, v ul. Z.M.Kuděje vedle domu čp. 811 v Ledči nad Sázavou (odstavná 

plocha) v termínu od 2.5.2019 do 5.5.2019, za účelem pořádání 3. Srazu Retro Škoda Family. 
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123/2019/08/RM – Výpůjčka prostor části letního stadionu  

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku prostor části letního stadionu (bývalá plocha 

zimního stadionu), včetně sociálního zázemí, stodoly a přilehlé příjezdové komunikace v termínu 

od 22. 8. 2098 (od 17:00 hod) do 25. 8. 2019 (do 12:00 hod), za účelem pořádání motocyklové 

akce „Melechovský okruh 2019“, společnosti FORM Solution s. r.o., se sídlem Jeremenkova 

1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO: 28658272. 

 

124/2019/08/RM – Darování propagačních předmětů Města 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, darování propagačních předmětů Města Ledeč nad Sázavou 

pořadateli motocyklové akce Melechovský okruh 2019, která se uskuteční ve dnech 22. 8. až 25. 

8. 2019 a které budou přidávány do cen nejen pro vítěze, ale i do soutěže o ceny. 

 

125/2019/08/RM – Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2090/1, k.ú. Ledeč n. 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 části pozemku parc. č. 2090/1 

v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou o výměře cca 10 m², před cukrárnou v ulici Hlaváčova č. p. 561 

za účelem zřízení sezónního posezení. 

 

126/2019/08/RM – Zveřejnění záměru výpůjčky pozemků p.č. 378 a 379, k.ú. Obrvaň 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru výpůjčky pozemků parc. č. 378 a 379 v k.ú. Obrvaň 

z důvodů rekonstrukce trati a tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad 

Sázavou. 

 

127/2019/08/RM – Nájemní smlouva k bytu č. 1206 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. 1206, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s pí D. K., bytem Neratovice, a to na 

dobu určitou od 1. 5. 2019 do 31.7.2019. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2 300,- Kč měsíčně. 

 

128/2019/08/RM – Smlouva s A.M.P. – Jaromír Hanzlík (vystoupení Jiřího Schmitzera)  

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

znění pozdějších předpisů, smlouvu s firmou A.M.P. – Jaromír Hanzlík, IČ: 660 20 476, DIČ: 

CZ6111201393, Lukešova 1499/35, 142 00 Praha 4 (vystoupení Jiřího Schmitzera) na kulturní 

akci Městské slavnosti v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 8. 6. 2019 

na Husově náměstí a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.   

 

129/2019/08/RM – Smlouva se skupinou Poletíme? 

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

znění pozdějších předpisů, smlouvu se skupinou Poletíme?, zastoupenou Tomášem Paletou - 

APPLAUSE booking s.r.o., 5. května 316, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 07503041 na 

kulturní akci Městské slavnosti v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne  

8. 6. 2019 na Husově náměstí a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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130/2019/08/RM – Smlouva o poskytování marketingových a reklamních služeb 

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

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování marketingových a reklamních služeb se 

společností Etlum Media s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IV, IČ: 07096704 na zajištění akce 

Biograf Etienne – Letní kino v Ledči nad Sázavou pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

131/2019/08/RM – Výměna vany za sprchový kout v bytě č. 24 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, výměnu vany za sprchový kout v bytě č. 24 v Domě 

s pečovatelskou službou, ul. 5. května, čp. 1252, Ledeč nad Sázavou a to firmou ATOS spol. s r.o, 

IČ: 62028081 s tím, že celkové náklady ve výši 53 205,- Kč včetně DPH budou hrazeny 

z bytového fondu. 

 

132/2019/08/RM – Informace o kontrole plnění usnesení RM 

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

města. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

         starosta města            místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 8. 4. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


