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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/12/RM 

konané dne 27. května 2019 

 

 

175/2019/12/RM – Program zasedání 

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

bodů v různém. 

 

176/2019/12/RM – Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina – 

„oprava střechy márnice na hřbitově kostela Nejsvětější Trojice“ 

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 z Fondu 

Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce „Ledeč nad Sázavou, oprava střechy márnice na 

hřbitově kostela Nejsvětější Trojice“ ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů na 

opravu (nejvýše však 67 020,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 

70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

177/2019/12/RM – Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina – 

„udržení a rozvoj akceschopnosti jednotky SDH“ 

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 poskytnutí dotace (ID 

FV02733.0087) z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na financování potřeb jednotky sboru 

dobrovolných hasičů, za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti a to ve výši 30 000,- 

Kč s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 332 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu 

Města podpisem této smlouvy. 

 

178/2019/12/RM – Ukončení „Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání“ 

v budově polikliniky  
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 prostor sloužících 

k podnikání č. OdMI/143/2016/N ze dne 19.1.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.10.2017 a 

dodatku č. 2 ze dne 25.1.2018 na pronájem 17 místností, o celkové výměře 181,66 m
2
 v 1.NP, 

v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou se společností Zdravotnická záchranná 

služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, zastoupená Ing. Vladislavou Filovou, IČO: 

473 66 630, se sídlem Vrchlického 61, 586 01 Jihlava, ke dni 31. 08. 2019 a pověřuje starostu 

města k podpisu dohody. 

 

179/2019/12/RM – Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 

OdMI/42/2019/N na pronájem nebytových prostor - 1 místnost v 2. NP o výměře 15,40 m
2
 v 

domě č.p. 450, které jsou součástí pozemku parc. č.  st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se 

slečnou Bc. M. K., 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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180/2019/12/RM – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje 

Vysočina na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku 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 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

(ID O02841.0004) z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení nového dopravního automobilu do 

vybavení jednotky požární ochrany SDH Ledeč nad Sázavou ve výši 1/3 z celkových nákladů 

na projekt, nejvýše však 299 970,- Kč s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 

70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

181/2019/12/RM – Smlouvy o provedení hudební produkce, Smlouva o provedení 

moderátorských služeb a Smlouva o zajištění pořádku a pořadatelské služby na kulturní 

akci Městské slavnosti 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, Smlouvy o provedení hudební produkce s hudebními 

skupinami: RockTom; ZELENINA; DOCENT FOFR; KOCZKOPES; MEGAPHONE; 

VÍKEND; BOHEMIAN HIGHLANDERS; Smlouvu o provedení moderátorských služeb 

s moderátorem Petrem Soukupem a Smlouvu o dílo „zajištění pořádku a pořadatelské služby 

na kulturní akci“ s agenturou 2SAFE 4 U s. r. o. Praha (Vídeňská 150/352, 148 00 Praha 4 

Kunratice) na kulturní akci “Městské slavnosti“ v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč 

nad Sázavou dne 8. 6. 2019 na Husově náměstí a pověřuje jejich podpisem starostu města. 

 

182/2019/12/RM – Asistence členů SDH Ledeč n. S. při zabezpečení požární ochrany na 

akci Městské slavnosti v Ledči n. S. 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, asistenci členů SDH Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení požární ochrany v rámci Městských slavností dne 8. 6. 2019 v časovém 

rozsahu od 13,30 hod. dne 8. 6. 2019 do 01,00 hod. dne 9. 6. 2019 v počtu 3 členů SDH. 

Pořadatelem Městských slavností je Město Ledeč nad Sázavou. 

 

183/2019/12/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu 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, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. C., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1.025 Kč měsíčně. 

  

184/2019/12/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu 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, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní V. L., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1.083 Kč měsíčně. 

  

185/2019/12/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu 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, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. F., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1.054 Kč měsíčně. 
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186/2019/12/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu 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, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 31, ul. 5. května 

1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. V. a paní B. V., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.078 Kč měsíčně. 

 

187/2019/12/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Habrecká 

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. 4 k Nájemní smlouvě k bytu č. 1, 

ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou 

od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019. 

 

188/2019/12/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. 28. října 

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. 4 k Nájemní smlouvě k bytu č. 1, 

ul. 28 října1290, Ledeč nad Sázavou J. S. a F. S., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 

1. 6. 2019 do 31. 8. 2019.  

 

189/2019/12/RM – Přehled o neplacení nájemného 

Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení nájemného za pronájem 

bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31. 3. 2019) a zároveň bere na vědomí 

předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

190/2019/12/RM – Prominutí pohledávky  

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

obcích, v platném znění, vzdání se práva a prominutí pohledávky paní J. P. ve výši 4 071,- Kč 

(nedoplatek na vyúčtování služeb za rok 2017) z důvodu úmrtí jmenované. 

 

191/2019/12/RM – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 49/2017  

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 č. 49/2017 s Fotbalovým 

klubem Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s., Havlíčkova 585, Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

192/2019/12/RM – Dodávka „Odvlhčovače vzduchu MUNTERS ML 23 Climax“ pro 

zimní stadion 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, kupní smlouvu uzavřenou s firmou Munters CZ o.s., 

Slevačská 2368/68, 615 00 Brno, IČO: 28269373, jejímž předmětem je „dodávka 

Odvlhčovače vzduchu MUNTERS ML 23 Climax“ a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

193/2019/12/RM – Výroba a montáž rozvodů ke klimatizační jednotce na zimním 

stadionu 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, uzavření smlouvy o dílo s firmou ASO s.r.o., M. 

Majerové 1152, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62024124, jejímž předmětem je „Výroba a 

montáž rozvodů ke klimatizační jednotce v prostorách zimního stadionu v Ledči nad 

Sázavou“, s dodavatelem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
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194/2019/12/RM – Zrušení usnesení č. 155/2019/10/RM 

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 ze dne 29. 4. 

2019 č. 155/2019/10/RM, kterým byly schváleny nájemní smlouvy na pronájem volebních 

místností ve dnech 24. a 25. května 2019 pro volby do Evropského parlamentu v celkové výši 

nájemného 15.000 Kč. 

 

195/2019/12/RM – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu 

standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým 

informačním centrem 

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 č. 

ZZ02398.0033 z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce – podpora standardizace, 

zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti 

cestovního ruchu v Kraji Vysočina, ve výši 52 018,- Kč s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 

33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

196/2019/12/RM – Odpověď jednateli TS Ledeč n. S., s.r.o. na dopis týkající se jeho 

připomínek k zápisu z Valné hromady společnosti 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na dopis jednatele TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. pana Jaroslava Nekoly (viz usn. č. 173/2019/11/RM) týkající se jeho připomínek 

k zápisu z Valné hromady společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. konané dne 24. 4. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

         starosta města            místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 27. 5. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


