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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/22/RM 

konané dne 9. prosince 2019 

 

382/2019/22/RM – Kontrola plnění usnesení ZM 

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

Zastupitelstva města. 

 

383/2019/22/RM – Kontrola plnění usnesení RM 

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

města. 

 

384/2019/22/RM – Poskytnutí dotace z rozpočtu města pro r. 2019 

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 5.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, příspěvků, 

darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

385/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu V. J., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

386/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 28, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. Š., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

387/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 38, ul. 5. 

května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. P., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

388/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 7, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu P. H., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

389/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 15, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní H. Z., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

390/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 1102, ul. 5. 

května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. Z., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 
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391/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 1213, ul. 5. 

května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní E. P., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

392/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 1214, ul. 5. 

května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní A. P., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

393/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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. 1322, ul. 5. 

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

Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 

394/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 

1.1.2020 do 30.06.2020. 

 

395/2019/22/RM – Prodloužení nájemní smlouvy 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, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, ul. 

Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou M. K. a J. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 

1. 1. 2020 do 31.12.2020. 

 

396/2019/22/RM – Dodatek č 5 k Nájemní smlouvě bytu zvláštního určení 

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 na 

společný nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou s J. P., 

Ledeč nad Sázavou a V. B., Ledeč nad Sázavou (oba zastoupeni opatrovníkem Městem 

Ledeč nad Sázavou), a to na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.3.2020 a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

397/2019/22/RM – Ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 

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/42/2019/N ze dne 30.5.2019 na pronájem 1 místnosti, o celkové 

výměře 15,40 m
2
 v 2.NP, v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou s Ing. M. K. a 

pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

398/2019/22/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 - 1 

místnosti v 2. NP o výměře 15,40 m
2
 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č.  st. 

491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
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399/2019/22/RM – Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce 

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. 4 ke smlouvě o 

výpůjčce č. 26/2017-N ze dne 27.2.2017 se Základní školou Ledeč  nad Sázavou, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Nádražní čp. 780 a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

400/2019/22/RM – Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání 

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 ke smlouvě o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/114/2018/N na nájem nebytového prostoru o ploše 24,98 

m2 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 J. K 58401 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 66266050, předmětem dodatku je prodloužení nájemního vztahu uzavřeného na dobu 

určitou a to od 1.1.2020 do 31.3.2020 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

401/2019/22/RM – Prodej staré betonové dlažby 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej staré betonové dlažby za celkovou částku 

500,- Kč, M. B., Ledeč nad Sázavou. 
 

402/2019/22/RM – Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých 

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 bezúplatném převodu věcí 

movitých (dle inventurního seznamu, který je přílohou č. 1 této smlouvy tzn. 12 křesel a 2 

trojkřesla) se společností Vysočinské nemocnice s. r. o., 5. května 319, 396 01 Humpolec, 

IČO: 25257005 do jejího vlastnictví a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

403/2019/22/RM – Dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o ukončení Smlouvy o pronájmu č. 

2009020111 ze dne 17. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009, uzavřenou se 

společností Metropolitní s. r. o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 

481722481 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

404/2019/22/RM – Zveřejnění záměru pronájmu věžičky na 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, zveřejnění záměru pronájmu části objektu č. p. 450 

v ul. Habrecká na stavební parcele č. 491/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (jedná se o 

věžičku na budově  polikliniky) za účelem umístění antén s retranslačním zařízením pro 

datové přenosy. 

 

405/2019/22/RM – Pojistná smlouva na pojištění majetku – „rolby“ 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, 

jejímž předmětem je pojištění majetku – „rolby na úpravu ledu WM Mammoth“ a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 
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406/2019/22/RM – Vedoucí organizační složky Pečovatelská služba 

Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 

číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s článkem IV. zřizovací listiny organizační složky města Pečovatelská služba 

Ledeč nad Sázavou, od 1.1.2020 vedoucím organizační složky Pečovatelská služba paní 

Mgr. Gabrielu Brožovou, DiS. 

 

407/2019/22/RM – Termíny zasedání ZM v 1 čtvrtletí roku 2020 

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 v 1. čtvrtletí 

roku 2020, a to: 20.1.2020, 24.2.2020.  

 

408/2019/22/RM – Termíny schůzí RM v 1. čtvrtletí roku 2020 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 2020 budou termíny 

schůzí rady města: 13.1., 3.2., 17.2., 9.3. a 23.3.2020. 

 

409/2019/22/RM – Smlouva o veřejných službách k zajištění ostatní dopravní 

obslužnosti obce 

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 veřejných službách č. 44/2020 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM transport. a.s. Jihlava na období 

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je linka č. 350310 

Humpolec – Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 

100%. Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše uvedené 

smlouvy. 

 

410/2019/22/RM – Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné 

linkové dopravě 

Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě č. 

641/155/2010-11 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti v roce 2010 - 2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou ARRIVA VČ a.s. 

Chrudim na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

 

411/2019/22/RM – Jednání o zařazení většiny spojů veřejné linkové dopravy do 

systému základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Ing. Zdeňku Tůmovi vyvolat 

jednání s Krajem Vysočina o zařazení většiny spojů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 7 

ke Smlouvě č. 641/155/2010-11 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2010 - 2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou 

ARRIVA VČ a.s. Chrudim do systému základní dopravní obslužnosti Kraje 

Vysočina v rámci budování nového dopravního systému VDV (Veřejná doprava Vysočiny), 

a to s účinností od 1. 1. 2020. 

 

412/2019/22/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 18. 12. 2019. 
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413/2019/22/RM – Zveřejnění záměru výpůjčky části objektu Spolkového domu 

Habrek 

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 výpůjčky části objektu 

Spolkového domu (jedná se o místnost 111 – garáž, 109 - WC MUŽI, 108 - WC ŽENY, 104 

– kuchyň a 102 – chodba) č. p. 85 na stavební parcele č. 153 v k. ú. Habrek za účelem 

užívání těchto prostor SDH Habrek. 

 

414/2019/22/RM – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě  

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 k Nájemní smlouvě č. 

152/2013 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad 

Nisou, IČO: 43224245 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma     Ing. Hana Horáková 

    starosta města      místostarostka města 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9. 12. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková
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