
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 8. dubna 2013 

8/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

8.2013/24RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
8.2013/25RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
8.2013/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že bude profakturována 
část nákladů právního zástupce ve věci soudního sporu mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 
firmou EVOS-HYDRO, Pivovarská 1003, Ledeč nad Sázavou 584 01. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
8.2013/99RM-s) 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 vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč 
nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
8.2013/100RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr firmy Valldemossa trade s. r. 
o., na dodávku služby - zajištění  zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zněním 
novelizovaného zákona 137/2006Sb. o veřejných zakázkách v rámci projektu „Foglarova 
cyklostezka“, za cenu 50.000,- Kč bez DPH. 
8.2013/101RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, zprávu hodnotící komise „ Zpráva o posouzení a 
hodnocení nabídek“, kdy hodnotící komise doporučuje zadat zakázku „Regenerace zeleně 
Města Ledeč nad Sázavou", vítěznému uchazeči, tj. firmě H-REKULTIVACE a.s. se 
sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Přitom 
cena uvedená v této nabídce nebyla shledána jako mimořádně nízká. Pro toto hlasovali 
všichni přítomní členové hodnotící komise. 
8.2013/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, zprávu hodnotící komise „ Zpráva o posouzení a 
hodnocení nabídek“, kdy hodnotící komise doporučuje zadat zakázku „Revitalizace zeleně 
– přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou“, vítěznému uchazeči, tj. firmě EKOIMPEX 
Vysočina s. r. o., Javorová 2262, Pelhřimov 393 01, která nabídla nejnižšší nabídkovou cenu. 
Přitom cena uvedená v této nabídce nebyla shledána jako mimořádně nízká. Pro toto hlasovali 
všichni přítomní členové hodnotící komise. 
8.2013/103RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, uzavření smlouvy s firmou EKOIMPEX Vysočina 
s. r. o., Javorská 2262, Pelhřimov 393 01 na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně – 
přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou“ za cenu 310.315,39,-Kč s DPH a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy. 
8.2013/104RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmu Tomovy parky s.r.o.  Karlovice, 



Radvanovice čp. 11, Turnov, jako dodavatele dětského hřiště v Ledči nad Sázavou ul. 
Jaroslava Haška a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.   
8.2013/105RM-s) 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. 1/2013 
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Centropol Energy a.s. se 
sídlem Ústí nad Labem, ul. Vaníčkova čp. 1594/1 a pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku.  
8.2013/106RM-s) 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 roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – panu F. C. Ledeč nad Sázavou „Hobby liga“ ve výši 
10.000,- Kč. 
8.2013/107RM-s) 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 roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Bc. V. N. „Minimajáles“ ve výši 20.000,- Kč. 
8.2013/108RM-s) 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 roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – o. s. MOLEKUL- mírné oživení ledečské kultury„VII. 
Staročeská pouť“ ve výši 40.000,- Kč. 
8.2013/109RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obsah dodatku č. 5 ke smlouvě 
S 149/2009 (KŘ-556/5-2009), o zabezpečení požární ochrany – finanční příspěvek pro rok 
2013 s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
8.2013/110RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dar cca 15 ks kmenů smrku, 
k postavení hranice k uspořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne 
30. 4. - 1. 5. 2013 na rekultivované skládce „Rašovec“ v Ledči nad Sázavou, pořádané 
pořadatelským výborem, zastoupeného J. S. bytem Ledeč nad Sázavou a Ing. P. V. bytem 
Ledeč nad Sázavou. 
8.2013/111RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje F. H. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 1 v domě č. p. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 
4. 2013 do 30. 6. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
měsíčně ve výši 2495,- Kč. 
8.2013/112RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 719 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost L. S. (nájemce bytu č. 6 
v domě čp. 558, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou) o poskytnutí podnájmu M. Ch. bytem 
Sechov, Ledeč nad Sázavou, na dobu určitou ode dne 1. 6. 2013 do 30. 5. 2014. 
8.2013/113RM-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, pronájem části pozemku 
148 m2 parc.č. poz. 1685/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – travnatá plocha ul. Barborka za částku 
12.000,- Kč plus DPH, firmě Stavointerier s.r.o. se sídlem Havlíčkův Brod ul. Kozí čp. 201, a 
pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy.  
8.2013/114RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 
odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru - pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. 
Habrecká čp. 450 v II.NP a to místnost (bývalý operační sál) o ploše 27,6 m2, místnost 
(bývalá sterilizace) o ploše 10,4 m2  a umývárnu o ploše 6.4 m2  
8.2013/115RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  pronájem 1 



místnosti nebytového prostoru v budově polikliniky čp. 450, ul. Habrecká v Ledči nad 
Sázavou,  o  ploše 13,6 m2 sloužící jako skladovací prostor, firmě Medical care Vysočina 
s.r.o. ,ul. Občinská čp. 1980, 58001 Havlíčkův Brod, zastoupené MUDr. Atia Faroukem, za 
částku 500,- Kč/ 1 m2/ rok a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
8.2013/116RM-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, pronájem části chodníku 
v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, u domu čp. 72 o ploše 13 m2, (část pozemku parc. č. 
poz. 2215/23 k.ú. Ledeč nad Sázavou) v době od 1.5.2013 do 30.9.2013 dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství čl.6 odst.1 písm. c) 
firmě EUROPEAK s.r.o. se sídlem Pod Altánem čp. 9/105, Praha 10, zastoupené jednatelem 
Kamilem Čeplem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy 
8.2013/117RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě podané žádosti 
panem Jiřím Součkem, bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Marie Majerové čp. 1090 a Ing. Pavlem 
Viktorou, bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Marie Majerové čp. 1090  a v souladu s ust. čl. 3, 
odst. 1 obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 udělení výjimky 
z ustanovení vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pro kulturní akci 
„Pálení čarodějnic“  v prostorách rekultivované skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou dne 
30. 4. 2013 od 19.00 hod. do 1. 5. 2013 do 2:00 hodin. 
 Rada Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek : 
- v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid  
- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50    

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 
- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to 
bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 
- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek a úklid na pronajatých pozemcích a též 

na pozemcích k nim přilehlých. 
8.2013/118RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatný 
pronájem části pozemku, rekultivované skládky Rašovec v době od 30. 4. 2013 do 1. 5. 2013, 
pro kulturní akci „Pálení čarodějnic“ pořadatelskému výboru, zastoupeného J. S. bytem Ledeč 
nad Sázavou a Ing. P. V. bytem Ledeč nad Sázavou. 
8.2013/119RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí Dodatku ke smlouvě č. 1 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
životní prostředí, kterým se mění bankovní spojení příjemce podpory. Rada města pověřuje 
starostu města k podpisu tohoto dodatku a Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů akce 
OPŽP č. 10079201. 

 

 

III.  RM neschvaluje: 
8.2013/8RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102, odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o 
zveřejnění inzerce Města Ledeč nad Sázavou (městský úřad, městská knihovna, informační 
centrum a městské muzeum - hrad) ve Zlatých stránkách pro Kraj Vysočina 2013/2014 
v předloženém znění se společností MEDIATEL spol. s r.o., Thámova 137/16, Praha 8 a 
pověřuje starostu města podpisem výše uvedené Smlouvy o zveřejnění inzerce. 



8.2013/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 
roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – Svaz diabetiků „2. diabetologický den“. 
8.2013/10RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 
roku 2013 z prostředků vyčleněných RM– Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou  
„Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany“. 
8.2013/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  § 102 odst.3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nebytových 
prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou  ul. Habrecká čp. 450 v II.NP a to místnost 
(bývalý operační sál) o ploše 27,6 m2, místnost (bývalá sterilizace) o ploše 10,4 m2 a 
umývárnu o ploše 6,4 m2  
8.2013/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje finanční podporu příručky 
s názvem Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co všechno se může stát o 
prázdninách s firmou IV-Nakladatelství s. r. o. Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3. 
 

IV.  RM zmocňuje 
8.2013/1RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Mgr. Petra Vaňka, 
k podpisu Mandátní smlouvy s firmou Valldemossa trade s. r. o., na dodávku služby - 
zajištění zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zněním novelizovaného zákona 
137/2006Sb. o veřejných zakázkách v rámci projektu „Foglarova cyklostezka“, za cenu 
50.000,- Kč bez DPH. 
 

V. RM zamítá 
8.2013/1RM-za) Rada města Ledeč nad Sázavou zamítá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové projednání převodu pozemků 
parc.č.poz. 485/5, 499, 469/1 a 2690 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Praha s odvolán na usnesení RM ze dne 24. 9. 2012 pod číslem 
usnesení 19.2012/18RM-ne). 
 
 
 
 
 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 

 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 8. dubna 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 


