
2020/8/RM           1/5 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/8/RM 

konané dne 15. dubna 2020 

 

95/2020/8/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 45.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

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

 

96/2020/8/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 8. 4. 2020 výběr dodavatele stavebních prací na akci "Oprava komunikace ul. 

Zahradní, Ledeč nad Sázavou" a to společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o., Hradec 8, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445, která podala ve výběrovém řízení nabídku ekonomicky 

nejvýhodnější s nabídkovou cenou ve výši 3 457 165,26 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

města podpisem Rozhodnutí zadavatele. 

 

97/2020/8/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 8. 4. 2020 uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava komunikace ul. Zahradní, 

Ledeč nad Sázavou" s vybraným dodavatelem stavebních prací - společností UNIMONT J. C. 

K. s. r. o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445, s nabídkovou cenou ve výši 

3 457 165,26 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy s tím, že tato 

smlouva bude uzavřena nejdříve 22. 4. 2020 (po doručení Oznámení o výběru dodavatele 

stavebních prací všem uchazečům). 

 

98/2020/8/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 s FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s. ze dne 25.10.2019 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

 

99/2020/8/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 pachtovní 

smlouvě č. 20/2019 ze dne 12.8.2019 se společností ZEMKO Kožlí a.s. a poveřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

100/2020/8/RM – 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. 2215/23 (část chodníku - dva obdélníky o celkové výměře 30 m²) v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou, před č. p. 72 (BURGER & STEAK HOUSE) na Husově náměstí v 

Ledči nad Sázavou, za účelem provozování letní zahrádky. 

 

101/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 

parc.č 2090/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře cca 124 m2 – okolo domu čp. 560-2 ul. 

Hlaváčova v Ledči nad Sázavou, pro stavbu lešení, umístění mobilního WC a dočasnou 

skládku stavebního materiálu. 

 

 



2020/8/RM           2/5 

102/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 

parc.č 2077/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře cca 103 m2 – okolo domu čp. 558-9 ul. Na 

Sibiři v Ledči nad Sázavou, pro stavbu lešení, umístění mobilního WC a dočasnou skládku 

stavebního materiálu. 

 

103/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 

parc.č st. 21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. Jedná se o zahradu u domu čp. 77 v Čechově ulici v 

Ledči nad Sázavou. 

 

104/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jejímž 

předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se 

zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodu, provedeného podle Projektové 

dokumentace ZTV Plácky II.etapa - stavba dopravní a technické infrastruktury pro 11 

rodinných domů: SO 40Vodovodní řady. 

 

105/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jejímž 

předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se 

zajištěním plynulého a bezpečného provozu kanalizace, provedené podle Projektové 

dokumentace ZTV Plácky II.etapa - stavba dopravní a technické infrastruktury pro 11 

rodinných domů: SO 402 Splašková kanalizace. 

 

106/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

Tělocvičnou jednotou Sokol Ledeč nad Sázavou, jejímž předmětem je užívání stavby čp. 433 

a části pozemku parc. č. 2330/1 o výměře 90 m2. 

 

107/2020/8/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. 24, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu K. M., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2021. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.314 Kč měsíčně. 

 

108/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

1206, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu M. Š., 

Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1.5.2020 do 31.8.2020. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.300 Kč měsíčně. 

 

109/2020/8/RM – 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. 2215/37 – ostatní komunikace, ostatní plocha a části pozemku parc. č. 

2215/101 – ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře cca 90 m2 oba v k.ú. a obci 

Ledeč nad Sázavou (v okolí budovy čp. 155 v ul. Havlíčkova). 
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110/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě č. 

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

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

předloženém znění. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy od 1. 1. 2020 do 31. 

12. 2020 a stanovení ceny dopravního výkonu pro toto období. Rada města pověřuje starostu 

města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu Dodatku č. 7 k výše uvedené smlouvě. 

 

111/2020/8/RM – 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 R. S., 

pracovníkem organizační složky VPP s účinností od 16. 4. 2020. 

 

112/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 102 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření 

RO_02_RM08_200415, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

113/2020/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000229709 a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 15.4.2020 

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatel Výše dotace 
účel dotace 

  2020 

Diakonie Broumov, s.d. 0,00 Kč příspěvek na PHM a provoz nákl, automobilů -zajištění vývozu kontejnerů 

"MELECHOV občanské sdružení"  0,00 Kč sportovní akce -Vilémovická 120ka, XTR Melechov, Xkros Stvořidla….... 

Společnost pro ranou péči, z.s. pobočka Brno 0,00 Kč zajištění rané péče 

„Tenisový klub Ledeč nad Sázavou” 45 000,00 Kč na provoz tenisového klubu 

  45 000,00 Kč   
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  Město Ledeč nad Sázavou         

  Husovo náměstí 7 

   

  

  584 01 Ledeč nad Sázavou 

   

  

  IČO: 00267759 

   

  

  DIČ: ZC00267759 

   

  

  

 

        

Číslo 

řádku   
Schválený rozpočet 

2020   
RO_02_RM08_200415 Upravený rozpočet 2020 

1 
Celkový zůstatek finančních prostředků z předchozích let - stav k 

01.01.2020 (banka, pokladna) 31 399 000,00 Kč     31 399 000,00 Kč 

  Předpokládané - plánované příjmy:         

2 Daňové příjmy 87 212 000,00 Kč     87 212 000,00 Kč 

3 Nedaňové příjmy 14 110 800,00 Kč   192 200,00 Kč 14 303 000,00 Kč 

4 Kapitálové příjmy 0,00 Kč   91 400,00 Kč 91 400,00 Kč 

5 Dotace na výkon státní správy 5 779 400,00 Kč     5 779 400,00 Kč 

6 Ostatní dotace 0,00 Kč   4 147 613,93 Kč 4 147 613,93 Kč 

7 Příjmy celkem (mezisoučet ř. 2 až ř.6) 107 102 200,00 Kč     111 533 413,93 Kč 

            

8 Příjmy CELKEM, vč. finančních prostředků (ř.1 a ř.7) 138 501 200,00 Kč     142 932 413,93 Kč 

            

  Předpokládané - plánované výdaje:         

9 Běžné výdaje - provoz 74 808 982,34 Kč   500 000,00 Kč 75 308 982,34 Kč 

10 Kapitálové výdaje - investice, Běžné výdaje-opravy 25 104 147,66 Kč   3 000 000,00 Kč 28 104 147,66 Kč 

11 Příspěvky na činnost Mateřské školky 1 500 000,00 Kč     1 500 000,00 Kč 

12 Příspěvky na činnost Základní školy 4 700 000,00 Kč     4 700 000,00 Kč 

13 13Příspěvky na činnost Základní umělecké školy 75 000,00 Kč     75 000,00 Kč 

14 Příspěvky na činnost Středisko volného času  510 000,00 Kč     510 000,00 Kč 

15 Příplatek na Hrad  2 600 000,00 Kč     2 600 000,00 Kč 

16 Příspěvky na činnost Profesiálních hasičů 300 000,00 Kč     300 000,00 Kč 

17 Ostatní dotace a příspěvky na činnost spolkům, organicacím apod. dle 

schválených pravidel rozdělován 2 500 000,00 Kč     2 500 000,00 Kč 

18 Nespecifikovaná finanční rezerva 26 403 070,00 Kč   931 213,93 Kč 27 334 283,93 Kč 

            

19 Výdaje CELKEM (ř.9 až ř.18) 138 501 200,00 Kč     142 932 413,93 Kč 

            

  Celkem příjmy ř.8 138 501 200,00 Kč     142 932 413,93 Kč 

  Celkem výdaje ř.19 138 501 200,00 Kč     142 932 413,93 Kč 

  Saldo-rozdíl Příjmů a Výdajů 0,00 Kč     0,00 Kč 

 


