
2019/18/RM             1/5 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/18/RM 

konané dne 7. října 2019 
  

300/2019/18/RM – Kontrola plnění usnesení ZM 

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

Zastupitelstva města. 

 

301/2019/18/RM – Kontrola plnění usnesení RM 

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

města. 

 

302/2019/18/RM – Smlouva o zprostředkování uměleckého pořadu – představení 

Krkonošské pohádky 

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 zprostředkování uměleckého pořadu 

13001153 (dle přílohy) uzavřenou s Kulturním portálem.cz, s.r.o. (se sídlem Hlavní 251, 250 

65 Bašť, IČO: 28507061, zastoupený panem Lukášem Sýkorou) a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

 

303/2019/18/RM – Cena vstupného na představení Krkonošské pohádky 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na představení Krkonošské pohádky ve 

výši 100 Kč dítě, 120 Kč dospělý. 

 

304/2019/18/RM – Smlouva o vystoupení uměleckého souboru – představení Na ostro 

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 vystoupení uměleckého souboru dle přílohy 

uzavřenou s Agenturou Snů (Čajkovského 14, 130 00 Praha 3, IČ: 47619091) a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

305/2019/18/RM – Cena vstupného na představení Na ostro 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na představení NA OSTRO ve výši 350 

Kč. 

 

306/2019/18/RM – Poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 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 20.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, 

darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

307/2019/18/RM – Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2215/23 a části 

pozemku p.č. 2215/1, 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, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 

2215/23 – ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou tzn. prostranství Husova náměstí mimo 

komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně za účelem konání prodejních trhů.  
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308/2019/18/RM – Podání žádosti o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelnou 

pohromou v roce 2019 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s podáním žádosti o dotaci na obnovu 

majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2019 z programu Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR číslo 117D919 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v 

roce 2019, dotační titul č. 2 na podporu opravy části komunikace v ul. Hrnčíře v Ledči nad 

Sázavou, která byla poškozena silným přívalovým deštěm a pověřuje starostu města podpisem 

této žádosti.  

 

309/2019/18/RM – Umístění karavanu na březích řeky Sázavy 

Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na umístění karavanu 

s panem V. P. a nepovoluje mu tím umístění karavanu na městem vlastněných pozemcích na 

březích řeky Sázavy. 

 

310/2019/18/RM – Dodavatel stavebních prací „Rekonstrukce dílen v objektu ZŠ 

Nádržní, 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, dodavatele stavebních prací zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce dílen v objektu ZŠ Nádražní, Ledeč nad Sázavou" – společnost Atos, spol. s r. 

o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 

s nabídkovou cenou ve výši 353 320,00 Kč vč. 21% DPH a uzavření smlouvy o dílo s tímto 

dodavatelem a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

 

311/2019/18/RM – Zveřejnění záměru prodeje 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, zveřejnění záměru prodeje použité betonové dlažby 

(50x50 cm) na plochu 40m
2
. 

 

312/2019/18/RM – Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ 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, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o 

výpůjčce č. 26/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se Základní 

školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 780, Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

313/2019/18/RM – Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

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 nebytových prostor 

sloužících k uskladnění věcí ze dne 16.8.2018, v domě č.p. 555 v Ledči nad Sázavou, ke dni 

31. 10. 2019 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

314/2019/18/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. 10, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní R. K., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1.11. 2019 do 31.10.2021. 
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315/2019/18/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. 1206 ul. 5. 

května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu V. P., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.11. 2019 do 31.1.2020. 

 

316/2019/18/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. 1323, ul. 5. 

května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. D., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.11.2019 do 31.10.2021. 

 

317/2019/18/RM – Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře IS HELIOS Fenix 

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 užití, implementaci a provozní 

podpoře informačního systému HELIOS Fenix se společností Asseco Solutions, a.s. a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

318/2019/18/RM – Výpůjčka mobilního WC 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního WC na sportovní akci přespolního 

Běhu Šeptouchovem dne 12.10.2019, kdy žadatel si zajistí odvoz a dovoz WC na potřebné 

místo. 

 

319/2019/18/RM – Smlouva o dílo na rekonstrukci výtahu v objektu DPS 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci výtahu 

v objektu DPS čp. 1202, Ledeč nad Sázavou s dodavatelem Výtahy – elektro spol. s.r.o. 

Hrdinova čp. 279, Čakovice, Praha 9, provozovna U Traplů čp. 77, Havlíčkův Brod a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

320/2019/18/RM – Program řádného zasedání 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 14. 10. 2019. 

 

321/2019/18/RM – Změna rozpisu rozpočtu 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu Města Ledeč nad 

Sázavou na rok 2019 číslo RM18_RO03, včetně tabulky „změna rozpisu rozpočtu č. 

RM18_RO03“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

322/2019/18/RM – Smlouva o provedení besed s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. 

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 provedení besed dle přílohy uzavřenou 

s RNDr. Jiřím Grygrem, CSc. (nar. 17. 3. 1936, adresa Pod vodárenskou věží 1, 182 00 Praha 

8) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

323/2019/18/RM – Cena vstupného na besedu s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na besedu s RNDr. Jiřím Grygarem, 

CSc. ve výši 50 Kč. 
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324/2019/18/RM – Dohoda o svěření osobního motorového vozidla do společného užívání 

jakožto vozidla referentského s J. B. 

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  J. B., pracovnicí organizační 

složky města Informační centrum Ledeč nad Sázavou s účinností od 15. 10. 2019. 

 

325/2019/18/RM – Poskytnutí příplatku společnosti TS Ledeč n. S., s.r.o. 

Rada města Ledeč nad Sázavou vykonávající působnost valné hromady společnosti TS Ledeč 

nad Sázavou, s.r.o., IČO 25281208, se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000, o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává toto 

rozhodnutí: 

jedinému společníku společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., tedy Městu Ledeč nad 

Sázavou, se ukládá, aby poskytl společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve smyslu § 163 

odst. 1 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, peněžitý příplatek mimo 

základní kapitál v celkové výši 470.865,- Kč  na zhotovení „Veřejného osvětlení - parkoviště 

ul. Habrecká“ a „Veřejného osvětlení - ZTV Plácky II - Ledeč n.S.“. V případě nedodržení 

podmínek bude peněžitý příplatek TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. v celkové výši 470.865,- Kč 

vrácen Městu Ledeč nad Sázavou. 

326/2019/18/RM – Přijetí dotace od Kraje Vysočina na MPSV 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Kraje Vysočina z MPSV na základě 

Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace na výkon sociální práce v roce 2019 ve výši 45.000 Kč a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 7. 10. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Komu poskytnuto výše dotace
Forma 

2019

1 Jenešová Stanislava 10 000,00 Kč oprava komunikace V břízkách po příva lových deštích RM veřejnoprávní sml.

2 Obec Ostrov 10 000,00 Kč stavba nové kapl ičky RM veřejnoprávní sml.

3 celkem: 20 000,00 Kč

číslo řádku

účel dotace


