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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/13/RM 

konané dne 17. června 2019 

 

197/2019/13/RM – Program zasedání 

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

bodů v různém. 

 

198/2019/13/RM – Kontrola plnění usnesení rady města 

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

města. 

 

199/2019/13/RM – Projednání a schválení programu ZM 04/2019 

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 24. 6. 2019. 

 

200/2019/13/RM – Stanovení termínů zasedání Zastupitelstva 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 a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 3. čtvrtletí roku 2019, a 

to:  11. 9. 2019. 

 

201/2019/13/RM – Stanovení termínů schůzí Rady města Ledeč n. S. 
Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 2019 budou termíny 

schůzí rady města: 15. 7., 12. 8. a 2. 9. 2019. 

 

202/2019/13/RM – Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace 

- Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 71004084 - sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

 

203/2019/13/RM – Účetní závěrka příspěvkové organizace Středisko volného času 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace 

- Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 72051540 - 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

 
204/2019/13/RM – Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace 

- Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 71008951 - sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

 

205/2019/13/RM – Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní umělecká škola 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace 

- Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 72051566 - 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 
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206/2019/13/RM – Zadání přezkoumání hospodaření Města Ledeč nad Sázavou 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání přezkoumání hospodaření Města Ledeč nad 

Sázavou za rok 2019 odboru kontroly Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem 

žádosti.  

 

207/2019/13/RM – Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v konečné 

zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 
Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí dle § 102 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, dopis „Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků 

uvedených v konečné zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.“ 

 

208/2019/13/RM – Darovací smlouva – finanční dar Městu Ledeč n. S. na Městské 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí darovací smlouvy - finančního daru na Městské 

slavnosti - pořádané dne 8. 6. 2019 Městem Ledeč nad Sázavou a to od společnosti 

KOVOFINIŠ s.r.o., Mlýnská 137, Ledeč nad Sázavou, IČ 48154270 ve výši 15.000,- Kč a 

pověřuje jejím podpisem starostu města. 

 

209/2019/13/RM – Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města organizacím a spolkům 

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 21.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, 

darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

210/2019/13/RM – Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti v rozsahu 

kompletního zabezpečení veřejné soutěže na výběr dodavatele stavebních prací pro 

stavbu „přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, 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 Příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti v rozsahu kompletního zabezpečení veřejné soutěže na výběr dodavatele stavebních 

prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pro stavbu „Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad 

Sázavou“ se společností STAVONA Tender, spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava, 

IČO: 02850311, za nabídkovou cenu ve výši 44.000 Kč + 21% DPH a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy, včetně podpisu plné moci k zastupování Města Ledeč nad 

Sázavou ve věcech technických a právních souvisejících s výkonem této inženýrské činnosti. 

 

211/2019/13/RM – Smlouva o dílo na zpracování energetického posudku a projektové 

dokumentace stavebních opatření včetně položkového rozpočtu v rámci přípravy 

realizace akce „Snížení en. náročnosti objektu sídla Pečovatelské služby, ul. 5. května, č. 

p. 473, 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 č. 18-2019 na zpracování 

energetického posudku a projektové dokumentace stavebních opatření (PD) včetně 

položkového rozpočtu, v souladu s požadavky SFŽP pro 121. Výzvu OPŽP, Prioritní osa 5: 

Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov, 

v rámci přípravy realizace akce „Snížení en. náročnosti objektu sídla Pečovatelské služby, ul. 

5. května, č. p. 473, Ledeč nad Sázavou“ s Ing. Zdeňkem Janýrem, Majakovského 1533/7, 

586 01 Jihlava, IČO: 69659150, za cenu v celkové výši 85 910,- Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 
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212/2019/13/RM – Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 

OdMI/114/2018/N na nájem nebytového prostoru 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, uzavření Dodatku č. 3 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 Janou Krejčíkovou, bytem Marie 

Majerové 873, 58401 Ledeč nad Sázavou,  IČO: 66266050 (předmětem dodatku je 

prodloužení nájemního vztahu uzavřeného na dobu určitou a to do 30. 9. 2019 a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

213/2019/13/RM – Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově 

polikliniky 

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 - 2 

místnosti v 2. NP o celkové výměře 26,80 m
2
 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku 

parc. č.  st. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

214/2019/13/RM – Smlouva o dodávkách kuchyňského oleje a tuku 

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 Smlouvy o dodávkách 

kuchyňského oleje a tuku. 

 

215/2019/13/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. 5, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. K., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1.07.2019 do 30.6.2022. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 063,- Kč měsíčně. 

 

216/2019/13/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.17, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu P. I., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1.07.2019 do 30.6.2022. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 038,- Kč měsíčně. 

 

217/2019/13/RM – Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na společný nájem 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 dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě na společný 

nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou s J. P., Praha 4 a V. 

B., Ledeč nad Sázavou (oba zastoupeni opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou), a to na 

dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

218/2019/13/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v 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, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, ul. Mlýnská 

145, Ledeč nad Sázavou J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 

31.12. 2019. 
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219/2019/13/RM – Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Na Sibiři 

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. 5, ul. Na Sibiři 

559, Ledeč nad Sázavou M. Z. a R. Z., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 7. 2019 

do 30. 6. 2020. 

 

220/2019/13/RM – Ukončení 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, ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 24, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou, uzavřené s M. D., Ledeč nad 

Sázavou dohodou ke dni 30. 6. 2019. 

 

221/2019/13/RM – Uzavření 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, uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní B. A., Ledeč nad Sázavou, 

a to na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1047,- Kč měsíčně. 

 

222/2019/13/RM – Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o provedení uměleckého výkonu uzavřenou 

mezi Divadlem DOKOLA, spolek (se sídlem Bechyňská 3174, 390 01 Tábor, IČ 06736122, 

zastoupený Petrem Kuklou, místopředsedou výboru) a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

223/2019/13/RM – Cena vstupného na představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na představení Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký ve výši 80 Kč/dospělý a 50 Kč/dítě. 

 

224/2019/13/RM – Dohoda o svěření osobního motorového vozidla do společného užívání 

jakožto vozidla referentského 

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

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření osobního motorového 

vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s T. D., pracovnicí 

informačního centra s účinností od 18. 6. 2019. 

 

225/2019/13/RM – Vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou dle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí oznámení Základní školy v Ledči nad 

Sázavou, která v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech od 

27. 6. do 28. 6. 2019 vyhlašuje volné dny pro žáky Základní školy Ledeč nad Sázavou. 

 

226/2019/13/RM – Výjimka z nejvyššího počtu dětí v MŠ Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

povoluje výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Ledeč n. S., a to podle jednotlivých pracovišť 

a tříd takto: 

MŠ Stínadla – navýšení v 1. a 2. třídě o 4 děti, tedy 28 dětí ve třídě a ve 3. a 4. třídě o 2 děti, 

tedy 26 dětí ve třídě 
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MŠ 28. října – navýšení na maximální počet, tedy 28 dětí ve třídě 

MŠ Družstevní – navýšení na maximální počet, tedy 28 dětí ve třídě 

a to za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že 

jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

227/2019/13/RM – Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „oprava omítek na poliklinice“ 

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 smlouvy o dílo „oprava omítek na 

poliklinice“ z důvodu prodloužení termínu dokončení s firmou Wandel Czech s.r.o. 

Havlíčkova čp. 408, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem. 

 

228/2019/13/RM – Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

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-2019-001-000405 (odběrné místo ev. č. 168-03901-00000) se 

společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 

Brod, IČO: 48173002 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

229/2019/13/RM – Prohlášení o partnerství 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Prohlášení o partnerství“ se sdružením Chaloupka, 

z.s., Staňkova 1447, 530 02 Pardubice, IČ: 22863800 v rámci vybudování a provozu Dětské 

skupiny Dubínek a to bez finančního příspěvku. RM pověřuje starostu města podpisem 

„Prohlášení o partnerství“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma      Mgr. Michal Simandl 

         starosta města               místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 17. 6. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Komu poskytnuto výše dotace
Forma 

2019

1 Linka bezpečí, z.s 3 000,00 Kč spolupráce s  Linkou bezpečí RM finanční dar

2 Myslivecký spolek Želivka Kožlí 3 000,00 Kč Posázavské lesní zkoušky ohařů a  ostatních plemen RM finanční dar

3 Obec Kouty 15 000,00 Kč Pokoutní festiva l  2019 RM veřejnoprávní sml.

4 SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o. 0,00 Kč poskytování sociá lních s lužeb RM neschvaluje

5 celkem: 21 000,00 Kč

číslo řádku

účel dotace


