
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 19. června 2013 

15/2013/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
15.2013/45RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
15.2013/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
15.2013/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 
2013 budou termíny schůzí rady města 1.7., 5.8., 9.9. a 23.9. 
15.2013/48RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užívání veřejného 
prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před domem čp. 242, k 
pořádání reklamní akce dne 21. 6. 2013, firmou Modrá Pyramida a.s. se sídlem Praha ul. 
Bělohradská čp. 128. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
15.2013/167RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 
k Rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s. a pověřuje starostu města 
Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
15.2013/168RM-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 licenční smlouvy o 
veřejném provozování reprodukcí hudebních děl za cenu  4.979,- Kč včetně 21% DPH 
s firmou  OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6, 
Čs. Armády čp. 786/20, zákaznické centrum  Havlíčkův Brod , Čechova čp. 3812 a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy.  
15.2013/169RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu P. 
H., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 3. 7. 2013 do 31. 12. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 
měsíčně. 
15.2013/170RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní E. 
P., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 
15.2013/171RM-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 panu K. F. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 06. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.096,- 
Kč. Podpis vedoucího odboru: 
15.2013/172RM-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 panu M. S. prodloužení 



nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 734,- 
Kč. 
15.2013/173RM-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 části 
pozemku - 50 m2 parc.č. poz. 1901/3 - zahrada v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu J. K., bytem  
Ledeč nad Sázavou za cenu 10,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu města podpisem nájemní 
smlouvy.  
15.2013/174RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 
102  odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru 
pronájmu  pozemků parc.č. poz. 1230/43 a 1230/44 – orná půda o celkové výměře 18407 m2 
v kat. území Ledeč nad Sázavou – (prostor nad PENNY). 
15.2013/175RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, firmě Metropolitní s.r.o. se sídlem Dobrovského čp. 
2366, 580 01 Havlíčkův Brod, realizaci závěsného optického kabelu z bytového domu čp. 781-
782 ul. Z. Fibicha na bytový dům čp. 804-805 ul. Na Rámech v Ledči nad Sázavou po 
předchozím souhlasu majitelů domů na období 5 ti let.  
15.2013/176RM-s) 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 3. čtvrtletí roku 2013, a to: 30.09.   
15.2013/177RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program jednání 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 26. 6. 2013. 
15.2013/178RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3,  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů přenechání pozemků ve 
vlastnictví města jako honitby, Honebnímu společenství Želivka Kožlí, se sídlem Kožlí 179 
bezplatně a pověřuje starostu města podpisem „Dohody o přičlenění pozemků do honitby“. 
15.2013/179RM-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“ II. část ve výši 40.000,- Kč. 
15.2013/180RM-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, uzavření nájemní smlouvy  
na dobu určitou od 1.7. do 30.9.2013 na část pozemků parc.č. 2070/24 a2070/37 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou se Společenstvím vlastníků bytů M. Majerové 930, Ledeč nad Sázavou, za 
částku 1.000,- Kč včetně DPH, z důvodu stavebních úprav bytového domu čp. 930 a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 19. června 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


