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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/6/RM 

konané dne 18. března 2020 

  

51/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

52/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

53/2020/6/RM – 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 o dlouhodobé výpůjčce 

sbírkových předmětů v předloženém znění s Městem Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 

Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

54/2020/6/RM – 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 2020 organizacím a spolkům v celkové výši 154.392 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

55/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou 

příspěvkové organizace SVČ, Barborka 790, Ledeč nad Sázavou čl. VI.B. odst. 1 pís. b) 

přijetí finančních darů na nákup tanečních kostýmů a to od: ASO s.r.o., M.Majerové 1152, v 

částce 10.000 Kč; ATOS, spol. s r.o., Husovo nám. 139, v částce 2.000 Kč; Obec Dobrovítov, 

Dobrovítov 2, v částce 3.000 Kč; EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, v částce 5.000 Kč; 

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, v částce 2.000 Kč; Radek Barták, Vilémovice 95, v částce 

2.000 Kč. 

 

56/2020/6/RM – 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. 12 k „Podpisovému řádu 

městského úřadu“. 

 

57/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučením hodnotící 

komise ze dne 16. 3. 2020 výběr dodavatele stavebních prací na akci "Oprava komunikace v 

ul. Hrnčíře v Ledči nad Sázavou" a to Hradeckou společnost s. r. o., Hradec 6, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, IČO:15059391, která podala ve výběrovém řízení nabídku ekonomicky 

nejvýhodnější s nabídkovou cenou ve výši 6 178 568,89 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

města podpisem Rozhodnutí zadavatele.  

 

58/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučením 

hodnotící komise ze dne 16. 3. 2020, Zastupitelstvu Města Ledeč nad Sázavou schválit 

uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava komunikace v u. Hrnčíře v Ledči nad Sázavou" s 

vybraným dodavatelem stavebních prací - Hradeckou společností s. r. o., Hradec 60, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 15059391, který ve výběrovém řízení podal nabídku ekonomicky 

nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve výši 6 178 568,89 Kč vč. DPH.  

 

 

 



2020/6/RM           2/6 

59/2020/6/RM – 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. 23, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. S. a 

panu J. S., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31.12. 2021. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.078 Kč měsíčně. 

 

60/2020/6/RM – 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 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. 4. 2020 do 30.6.2020 a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

61/2020/6/RM – 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. 23, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní B. K.,  

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31.12. 2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.047 Kč měsíčně. 

 

62/2020/6/RM – 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. 9, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. B., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.354 Kč měsíčně. 

 

63/2020/6/RM – 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 ukončení nájemní 

smlouvy k bytu č. 14, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou, uzavřené s paní V. L., Ledeč nad Sázavou. 

 

64/2020/6/RM – 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 nájemní 

smlouvy k bytu č. 14, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou s paní I. R., Ledeč nad Sázavou. 

 

65/2020/6/RM – 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. 

26, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou, uzavřené s paní 

M. V., Ledeč nad Sázavou dohodou ke dni 31.3.2020. 

 

66/2020/6/RM – 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. 

26, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní O. M., 

Ledeč nad Sázavou, datum narození 7.4.1940 a to na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 

2021 s tím, že se do uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.068 Kč měsíčně. 

 

67/2020/6/RM – 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. 

18, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. V., 

Ledeč nad Sázavou, datum narození 1.2.1942, a to na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 
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2021 s tím, že se do uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.083 Kč měsíčně. 

 

68/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci kompletní rekonstrukce 

koupelny a WC v bytě č. 24 v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5. května, čp. 1202, Ledeč 

nad Sázavou. 

 

69/2020/6/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních žádostí 

o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 29.2.2020. 

 

70/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu budovy 

č.p. 433 a části pozemku parc.č. 2330/1 (6 x 15 m) v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

71/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy č. 

OdMI/6/2020/N na pronájem části pozemku parc. č. 209/7 o výměře 10 m² v k. ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou, v ul. Jaroslava Haška s panem P. P. a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

72/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem částí z pozemků parc.č. 

2215/13 a parc.č. 2215/100 o výměře cca 38 m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

73/2020/6/RM – 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. 7, jehož 

předmětem je snížení čtvrtletních záloh za dodávku tepla, ke Smlouvě o pronájmu 

nebytových prostor č. OdMI/15/10-N v objektu čp. 790, ul. Barborka, Ledeč nad Sázavou, ve 

znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 6 s nájemcem - Českou republikou – Krajským 

ředitelstvím policie Kraje Vysočina, se sídlem Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, IČO: 

72052147 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  

 

74/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č.128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu městských 

lesů s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se stanovuje nájemné za městské lesy 

pro rok 2020 ve výši 300.000 Kč a pověřuje starostu města k podpisu. 

 

75/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí bilanci hospodaření v 

městských lesích za rok 2019 a zároveň propočet nájemného na následující roky. 

 

76/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 k Nájemní 

smlouvě č. 125/2013 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 

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

 

77/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o 

výpůjčce č. 24/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se Základní 

uměleckou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 231, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 3. 
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78/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o ukončení nájemní 

smlouvy ze dne 20. 5. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2004 s Tělocvičnou jednotou 

SOKOL Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

79/2020/6/RM –Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci výpůjčky 

části pozemku, rekultivované skládky Rašovec dne 30.4.2020, pro kulturní akci „Pálení 

čarodějnic“ Jednotce sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou. 

 

80/2020/6/RM – 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 darování cca 30 ks 

smrkové kulatiny o průměru cca 20 cm a délky 4 m k postavení hranice a 3 m3 ze skládky 

dřeva Rašovec k uspořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic“, pořádanou Jednotkou sboru 

dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou. 

 

81/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci výpůjčky krytého pódia, stolů 

a lavic společnosti HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o. na tyto akce: "Školní výlety 2020" ve 

dnech 8.-10. června 2020, a "Sklářská pouť" ve dnech 26.-28. června 2020. 

 

82/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci výpůjčky mobilního pódia a 

velkoprostorového stanu obci Vilémovice na připravovanou poutní slavnost, která by se měla 

konat 16.5.2020.  

 

83/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc.č. 196/2 (o výměře cca 2821 m2) v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

84/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o připojení k 

distribuční soustavě č.: 320090157190 s provozovatelem distribuční soustavy společností 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

85/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření licenční smlouvy o veřejném 

provozování reprodukcí hudebních děl na zimním stadionu (VP_2020_37581) za cenu ve výši 

3.627 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. 

 

86/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření licenční smlouvy o veřejném 

provozování reprodukcí hudebních děl v rámci Města Ledeč nad Sázavou (VP_2020_45259) 

za cenu ve výši 6.218 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. 
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87/2020/6/RM – 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 2. 

čtvrtletí roku 2020, a to: 22.4., 22.6. 

 

88/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 2020 

budou termíny schůzí rady města: 15.4., 4.5., 25.5., 15.6. 

 

89/2020/6/RM – 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. 3. 2020. 

 

90/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 

128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje "Dodatek č.1 k příkazní smlouvě 

o poskytování právní pomoci v souvislosti s výkonem funkce Pověřence". 

 

91/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o ochraně osobních 

ůdajů se společností TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČ: 29182263 

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

92/2020/6/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru propachtování části 

z pozemku parc.č. 956 o výměře 960 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 18.3.2020 

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Komu poskytnuto Výše dotace

2020
9 Centrum pro zdravotně postižené 0,00 Kč

1 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou 20 000,00 Kč nátěr s třechy MO RM veřejnoprávní sml.

1 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou 10 000,00 Kč rybářské závody dospělých, dětské rybářské závody RM finanční dar

2 Český svaz chovatelů, Základní organizace Ledeč nad Sázavou“ 30 000,00 Kč pořízení nových výstavních klecí RM veřejnoprávní sml.

3 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ledeč nad Sázavou 25 000,00 Kč oprava garáže a  půdních prostor VD RM veřejnoprávní sml.

5 Královská stezka o.p.s. 0,00 Kč čiš tění Sázavy 2020

6 Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 0,00 Kč provoz a  údržba lyžařského Sportoviš tě Melechov v roce 2020

9 Oblastní charita Havlíčkův Brod 10 000,00 Kč Ledňáček RM finanční dar

10 Ouřadová Martina 12 000,00 Kč Blešák Bez peněz - projekt Bude l íp RM veřejnoprávní sml.

11 Potravinová banka Vysočina, z. s. 10 000,00 Kč humanitární pomoc RM finanční dar

92 Senioři České republiky,z.s. MO Ledeč nad Sázavou 0,00 Kč akce pro seniory

2 Senioři České republiky z.s. 15 392,00 Kč vyúčtování s lužeb čp.16 za  rok 2019 RM veřejnoprávní sml.

14 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou 0,00 Kč ozvučení čarodějnic 

3 Stanice Pavlov, o.p.s. 20 000,00 Kč provoz záchranné s tanice ochrany fauny Pavlov RM veřejnoprávní sml.

4 STŘED, z. ú. 2 000,00 Kč Provoz s lužby Linky důvěry STŘED RM finanční dar

90 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace 0,00 Kč taneční pohár 

20 Ujčík Radek , Světlá n/S.Tremping Posázaví o.s. 0,00 Kč Country na  kolejích-Crřenovice

154 392,00 Kč

Forma číslo 

řádku

účel dotace


