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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/21/RM 

konané dne 18. listopadu 2019 

 

341/2019/21/RM – Kontrola plnění usnesení ZM 

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

Zastupitelstva města. 

 

342/2019/21/RM – Kontrola plnění usnesení RM 

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

města. 

 

343/2019/21/RM – Smlouva o zajištění uměleckého výkonu – VÁNOČNÍ NOCTURNO 

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 zajištění uměleckého výkonu dle přílohy 

uzavřenou s agenturou Lupulus spol. s r.o. (zastoupenou Mgr. Oldřichem Vlčkem, Pod 

Novým lesem 9, Praha 6, IČO: 00569739) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

344/2019/21/RM – Cena vstupného na představní  VÁNOČNÍ NOCTURNO 

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 VÁNOČNÍ 

NOCTURNO ve výši 150 Kč/dospělý; ve výši 100 Kč/studenti a senioři nad 65 let; děti do 

15-ti let vstup zdarma. 

 

345/2019/21/RM – Smlouva o výkonu umělecké činnosti – divadelní představení „Liga 

proti nevěře“ 

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 výkonu umělecké činnosti - divadelní 

představení "Liga proti nevěře" uzavřenou mezi Agenturou Markéta (IČO: 86759442) a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

346/2019/21/RM – Cena vstupného na divadelní představení „Liga proti nevěře“ 

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 divadelní představení "Liga proti 

nevěře" ve výši 380 Kč/osoba. 

 

347/2019/21/RM – Přijetí dotace od Kraje Vysočina 

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 na 

základě  Dodatku č.II ke Smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) ve výši 52.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto Dodatku č.II. 

 

348/2019/21/RM – Přijetí věcného daru od firmy SCHÄFER - SUDEX s.r.o 

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 - věcného daru od firmy 

SCHÄFER - SUDEX s.r.o.“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

349/2019/21/RM – 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 13.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, 

darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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350/2019/21/RM – Dodatek k nájemní smlouvě v městském bytě 

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. 6 k Nájemní smlouvě k bytu č. 

1, ul. 28 října 1290, Ledeč nad Sázavou J. S. a F. S., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01.12.2019 do 28.02.2020. Po uhrazení dlužných částek evidovaných správcem 

bytového fondu, firmou ATOS s.r.o. a dlužné částky evidované OVS městského úřadu. 

 

351/2019/21/RM – Dodatek k nájemní smlouvě v městském bytě 

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. 5 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 01.12.2019 do 31.05.2020. 

 

352/2019/21/RM – Dodatek k nájemní smlouvě v městském bytě 

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. Barborka 790, Ledeč nad Sázavou E. S. a P. S., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01.12.2019 do 31.05.2020. 

 

353/2019/21/RM – Zveřejnění záměru 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 - 2 místnosti o celkové výměře 65,90 m
2
, nacházejících se v suterénu domu č.p. 555, 

v ulici Ke Stínadlům, který stojí na pozemku parc. č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

354/2019/21/RM – Zveřejnění záměru 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 v 

domě č.p. 450, ul. Habrecká, který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou, viz přiložený soupis:  

 Č. 1 v 2.NP  - soubor místností, 124,17 m
2 

(v místnostech jsou umyvadla,  je zde i WC 

a sprcha) 

 Č. 2 v 3.NP - 1 místnost, 14,3 m
2  

(mezipatro – není přístupné z výtahu) 

 Č. 3 v 3.NP - 1 místnost, 14,3 m
2  

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není přístupné 

z výtahu) 

 Č. 4 v 3.NP - 2 místnosti, 16,9 m
2 

+ 12,7 m
2 

(v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není 

přístupné z výtahu) 

 Č. 5 v 3.NP - 1 místnost, 13,7 m
2
 

 Č. 6 v 3.NP - 1 místnost, 13,7 m
2
 

 Č. 7 v 3.NP - 3 místnosti, 26,5 m
2 

+ 6,2 m
2  

+ 9,8 m
2 

(v místnostech jsou umyvadla) 

355/2019/21/RM – Zveřejnění záměru 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 v 

domě č.p. 16, Husovo náměstí, který je součástí pozemku parc. č. 218/1 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou, viz přiložený soupis: 

      1 místnost o výměře 33,6 m
2 

(dříve využívané jako klub Céčko SVČ) 

      1 místnost o výměře 19,7 m
2 

(dříve využívané jako kancelář SVČ) 

      1 místnost o výměře 32 m
2 

(dříve využívané jako sklad SVČ) 
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356/2019/21/RM – Přehled o neplacení nájemného za pronájem bytů v majetku Města 

Ledeč n. S. 

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

pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.8. 2019) a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

357/2019/21/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 9447,- 

Kč (nedoplatek na vyúčtování služeb za rok 2018) z důvodu úmrtí jmenované. 

 

358/2019/21/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 pana J. P. ve výši 1 906,- 

Kč (nedoplatek na vyúčtování služeb za rok 2018) z důvodu úmrtí jmenovaného. 

 

359/2019/21/RM – Pronájem 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, pronájem bytu zvláštního určení č. 16, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou, v Domě s pečovatelskou službou manželům J. a M. J., Ledeč nad 

Sázavou a to na dobu určitou od 20.11.2019 do 31.5.2020. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1022,- 

měsíčně. 

 

360/2019/21/RM – Pronájem 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 pronájem bytu zvláštního určení č. 5, ul. 5. května 

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

to na dobu určitou od 1.12.2019 do 31.5.2020. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1063,- měsíčně. 

 

361/2019/21/RM – Jmenování inventarizační komise Města Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 a 30 zákona č. 563/1991 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, inventarizační komise Města Ledeč nad Sázavou dle 

předloženého návrhu. 

 

362/2019/21/RM – Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce střediska osobní hygieny 

v sídle Pečovatelské služby 

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 dílo na akci "Rekonstrukce 

střediska osobní hygieny v sídle Pečovatelské služby v Ledči nad Sázavou" se společností 

ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavu, 

IČO: 62028081 s nabídkovou cenou v celkové výši 242 314,93 Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

363/2019/21/RM – Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti – veřejná soutěž na 

akci „Pořízení služebních vozidel pro účely poskytování terénní pečovatelské služby“ 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti, spočívající v uskutečnění veřejné soutěže (VZMR) na dodavatele dvou kusů 

automobilů na akci „Pořízení služebních vozidel pro účely poskytování terénní pečovatelské 

služby“ se společností Stavona Tender, spol. s r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, IČO: 
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02850311 za cenu v celkové výši 30 250 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

364/2019/21/RM – Nájemní smlouva na pronájem části pozemku – prostranství 

Husova náměstí 

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 (na dobu určitou, s 

platností a účinností od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020) na pronájem části pozemku parc. č. 

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

komunikace, oba k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou – prostranství Husova náměstí mimo 

komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně, za účelem pořádání prodejních trhů a to od 

dubna do listopadu jedenkráte za měsíc (7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11.) s 

paní P. D., 464 01 Raspenava, IČO: 72761504 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy.  

 

365/2019/21/RM – Výpůjčka mobilního pódia SVČ na akci „Rozsvícení vánočního 

stromu“ 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia s příslušenstvím 

Středisku volného času, příspěvkové organizaci, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu" dne 1. 12. 2019 na Husově náměstí a souhlasí 

s přítomností pana L. D. a pracovníků města při montáži a demontáži pódia. 
  

366/2019/21/RM – Výpůjčka mobilního pódia SVČ na akci „Mikulášská nadílka“ 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia s příslušenstvím 

Středisku volného času, příspěvkové organizaci, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

v rámci akce „Mikulášská nadílka" na hradním nádvoří ledečského hradu dne 5. 12. 2019 a 

souhlasí s přítomností pana L. D. a pracovníků města při montáži a demontáži pódia. 

 

367/2019/21/RM – Kulturní akce „Živý betlém aneb putování za betlémskou hvězdou“ 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí konání kulturní akce na Husově náměstí – 

„Živý betlém aneb putování za betlémskou hvězdou" pořádanou Římskokatolickou farností 

– děkanstvím v Ledči nad Sázavou, se sídlem Mlýnská 148, 584 01 Ledeč nad Sázavou dne 

28. 12. 2019 s tím, že zajištění povolení uzavření silnice a zajištění omezení parkování (v 

úseku od bývalého pekařství u Dymáků k budově České spořitelny) je plně v kompetenci 

pořadatele akce tzn. Římskokatolické farnosti - děkanství v Ledči nad Sázavou. 

 

368/2019/21/RM – Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 16, 

Husovo nám, 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, ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

sloužících k podnikání ze dne 17.7.2018 na pronájem 1 místnosti, o celkové výměře 

30 m
2
 v 1.NP, v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči nad Sázavou se sdružením 

advokátů Hartman, Rychnovská, zastoupená Mgr. L. H.,.LL.M., IČO: 71462481, 614 00 

Brno, ke dni 30. 11. 2019 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

369/2019/21/RM – Prominutí dluhu za úhradu PRIS pilíře 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí dluhu ve výši 17 419,- Kč vč. DPH za 

úhradu PRIS pilíře na pozemku parc. č. 906/30 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 
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370/2019/21/RM – Pojištění majetku – rolby na úpravu ledu 

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 pojistné smlouvy, 

jejímž předmětem je pojištění majetku – rolby na úpravu ledu. 

 

371/2019/21/RM – Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 

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. 

209/7 o výměře 10 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, v ul. Jaroslava Haška. 

372/2019/21/RM – Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

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 centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na komoditních burzách, 

která upravuje vzájemná práva a povinností Centrálního zadavatele (město Pohořelice) 

a Veřejného zadavatele (město Ledeč nad Sázavou) ke třetím osobám a k sobě navzájem 

v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky 

elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno s městem Pohořelice, se sídlem 

Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČO: 00283509 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy.  

 

373/2019/21/RM – Jmenování vedoucí finančního oddělení odboru samosprávy MěÚ 

Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí jmenování Marcely Končelové vedoucí 

finančního oddělení odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, a to od 1. 

dubna 2020 na dobu neurčitou. 

 

374/2019/21/RM – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování dodávek stravy  

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování 

dodávek stravy ze dne 17.8.2009 s dodavatelem Vysočinské nemocnice s.r.o. a zmocňuje 

starostu města jeho podpisem. 

 

375/2019/21/RM – Zajištění požární ochrany na kulturní akce 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění požární ochrany bez úhrady osobních 

nákladů členům SDH Ledeč nad Sázavou v rámci "Lampionového průvodu" spojeného s 

rozsvícením vánočního stromu na Husově náměstí dne 1. 12. 2019 a při pořádání 

"Mikulášské nadílky" konané dne 5. 12. 2019 v prostorách ledečského hradu. Obě akce jsou 

pořádané Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou, p. o., Barborka 790, Ledeč nad 

Sázavou. 

 

376/2019/21/RM – Navýšení úhrady za poskytnutí pečovatelské služby 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů navýšení úhrady za poskytování pečovatelské služby 

uživatelům PS Ledeč n.S., dle přiloženého Ceníku služeb platného od 1.1.2020 a ruší Ceník 

služeb schválený Radou města č. usnesení 21.2016/363RM-s). 

 

377/2019/21/RM – Zrušení Požární hlídky Habrek 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020 Požární hlídku Habrek. 
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378/2019/21/RM – Odvolání velitele a členů Požární hlídky Habrek 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020 velitele Požární hlídky 

Habrek pana T. V., Habrek a členy Požární hlídky Habrek pana B. K., Ledeč nad Sázavou, 

O. Č, Habrek, V. R., Habrek, L. M., Habrek, D. V., Habrek a J. K., Ledeč nad Sázavou. 

 

379/2019/21/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 25. 11. 2019. 

 

380/2019/21/RM – Instalace dopravního značení  

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, instalaci dopravního značení v ulicích Hlaváčova, 

Na Sibiři, Pod Stínadly, Zd. Fibicha, Melechovská, 28. Října, tak jak je uvedeno v příloze. 

 

381/2019/21/RM – Kniha Havlíčkobrodsko z nebe 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvolnění části nákladu knihy Havlíčkobrodsko z 

nebe, která byla Městem Ledeč n. S. zakoupena pro účely prezentace města, do prodeje pro 

veřejnost. Kniha se bude prodávat výhradně přes Informační centrum Ledeč nad Sázavou, za 

cenu 390,-Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková     Mgr. Michal Simandl 

 místostarostka města       místostarosta města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 18. 11. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková
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