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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/16/RM 

konané dne 2. září 2019 
  

270/2019/16/RM – Kontrola plnění usnesení rady města 
Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady 

města. 

 

271/2019/16/RM – Smlouva o uměleckém výkonu souboru BRASSTET 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o uměleckém výkonu uzavřená mezi MgA. 

Josefem Žajdlíkem (Hlavní 63, 687 25 Hluk, IČO 87108089) a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

272/2019/16/RM – Cena vstupného na koncert souboru BRASSTET 
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 koncert souboru Brasstet ve výši: 

základní vstupné 150 Kč/osobu, senioři (65+) 100 Kč/osoba a pro děti a studenty vstupné 

zdarma. 

 

273/2019/16/RM – Smlouva o vystoupení uměleckého souboru – představení Sexem ke 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o vystoupení uměleckého souboru dle přílohy 

uzavřené se společností Fanny Agentura, zastoupenou MgA. Danou Homolovou, U náhonu 

1212/33, 154 00 Praha 5 Holyně, IČ 40623271 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

274/2019/16/RM – Cena jednotného vstupného na vystoupení Sexem ke štěstí 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného na vystoupení Sexem ke 

štěstí ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 

 

275/2019/16/RM – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Odvlhčení ledové plochy“ 
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. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 

2019 na akci "Odvlhčení ledové plochy" se společností ASO s. r. o., Marie Majerové 1152, 

584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62024124, jehož předmětem je zvýšení ceny díla o 16 041,- 

Kč + 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

276/2019/16/RM – Smlouva o výpůjčce – užívání vymezené části spolkového domu v 

Habreku 
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, jejímž předmětem je 

užívání vymezené části spolkového domu v Habreku, Sboru dobrovolných hasičů Habrek a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

277/2019/16/RM – Dodavatel vybavení na akci „Odborné učebny na ZŠ 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. 8. 

2019, dodavatele dodávky na akci „Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou - vybavení 

dílen a pořízení výukových pomůcek" společnost HELAGO-CZ, s. r. o., Kladská 1082/67, 

500 03 Hradec Králové, IČO: 25963961 s nabídkovou cenou v celkové výši 1 348 150,00 Kč 

+ 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutím zadavatele. 



2019/16/RM             2/3 

 

278/2019/16/RM – Kupní smlouva s vybraným dodavatelem dodávky na akci „Odborné 

učebny na ZŠ Ledeč n. S.“ 
Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou schválit 

uzavření Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem dodávky na akci „Odborné učebny na ZŠ 

Ledeč nad Sázavou - vybavení dílen a pořízení výukových pomůcek" společností HELAGO-

CZ, s. r. o., Kladská 1082/67, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963961, s nabídkovou cenou 

ve výši 1 348 150,00 Kč + 21% DPH a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

279/2019/16/RM – Dodavatel stavebních prací na akci „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, na základě doporučení hodnotící komise ze dne 23. 8. 

2019, dodavatele stavebních prací na akci „Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, 

Ledeč nad Sázavou“ – společnost WANDEL CZECH s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, IČO: 28977955 s nabídkovou cenou v celkové výši 11 354 225,70,- Kč + 21% 

DPH a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutím zadavatele. 

 

280/2019/16/RM – Dodavatel stavebních prací na akci „Přístavba sportovního centra, 

Nádražní 1292, Ledeč n. S.“ 
Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč nad Sázavou schválit 

uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací na akci „Přístavba 

sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou“ - společností WANDEL CZECH 

s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28977955 s nabídkovou cenou v 

celkové výši 11 354 225,70 Kč + 21% DPH a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

281/2019/16/RM – Smlouva o převodu vlastnictví k majetku 
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 převodu vlastnictví k majetku ČR- 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce čp. 4960/32, Jihlava a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

282/2019/16/RM – Směrnice č. 4/2019 – Hospodaření s majetkem 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, zpracovanou směrnici č. 4/2019 "HOSPODAŘENÍ S 

MAJETKEM Města Ledeč nad Sázavou". 

 

283/2019/16/RM – Licenční smlouva o veřejném provozování reprodukcí hudebních děl 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování 

reprodukcí hudebních děl (VP_2019_123238) za cenu ve výši  2 123,- Kč včetně DPH se 

společností  OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 

786/20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 63839997 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

284/2019/16/RM – Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Směrnici upravující přidělování a 

užívání mobilních telefonů č. 4/2019. 
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285/2019/16/RM – Program řádného zasedání Zastupitelstva města Ledeč n. S.  

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 11. 9. 2019. 

 

286/2019/16/RM – Termíny zasedání zastupitelstva města ve 4. čtvrtletí roku 2019  

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 4. čtvrtletí roku 2019, a 

to: 14.10., 25.11. a 18.12. 

 

287/2019/16/RM – Termíny schůzí rady města ve 4. čtvrtletí roku 2019  

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 2019 budou termíny 

schůzí rady města: 7.10., 18.11., 9.12. 

 

288/2019/16/RM – Dodatek č. 11 k „Podpisovému řádu městského úřadu“  

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. 11 k „Podpisovému řádu městského 

úřadu“. 

 

289/2019/16/RM – Informaci o stavu poškozené ulice Hrnčíře  

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci OdMI o stavu poškozené ulice 

Hrnčíře a ukládá OdMI vyvolat jednání se správcem toku o finanční spoluúčasti na opravě 

poškozeného zatrubnění. 

 

290/2019/16/RM – Zpracování návrhu tržního řádu  

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI zpracovat návrh tržního řádu a projednat jeho 

znění s dozorovým pracovištěm KÚ v Jihlavě. 

 

291/2019/16/RM – Uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu prostor a zařízení 

Spolkového domu Habrek 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostovi města, popřípadě jím pověřenému 

zaměstnanci Informačního centra, uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu prostor a zařízení 

Spolkového domu Habrek v souladu s platným provozním řádem a ceníkem. 

 

292/2019/16/RM – Umístění nápojového a svačinového automatu v prostorách ZS 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění nápojového a svačinového automatu 

společnosti Delikomat s.r.o. v prostorách zimního stadionu a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 2. 9. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková 

  


