
 

USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 1. července 2013 

16/2013/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
16.2013/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
16.2013/50RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
16.2013/51RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí jmenování paní Zdeny 
Čubanové vedoucím oddělení majetku a investic odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč 
nad Sázavou, a to od 1. července 2013 na dobu neurčitou. 
16.2013/52RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3,  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, postup prací na podání žádosti 
o dotaci na zateplení MŠ Stínadla Ledeč nad Sázavou. 
16.2013/53RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci Asociace 
aktivních seniorů, U Habrovky 1562/11a, Praha 4 o záměru rekonstrukce objektu na adrese 
Heroldovo nábřeží 134, Ledeč nad Sázavou pro účely vybudování chráněného bydlení. 
16.2013/54RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí koncepci zóny placeného 
stání na Husově náměstí předloženou firmou City Parking Group, s. r. o., Londýnská 506/41, 
120 00 Praha 2. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
16.2013/181RM-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 Smlouvy o 
poskytování služeb inCity se společností Intelis s.r.o., za cenu 1,- Kč a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
16.2013/182RM-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 servisní a 
materiálové smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. na 
pronájem tiskárny Bizhub C224e za cenu 1609,- Kč měsíčně, cena za stránku 0,23/1,21 a 
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
16.2013/183RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů členů 
SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou k zabezpečení 
požární ochrany při pořádání kulturní akce Bitva o Notorburg, které se bude konat dne 20. 7. 
2013 na louce u řeky Sázavy pod obcí Kožlí – část Sechov, pořádanou občanským sdružením 
historického šermu Notorix Denatur, IČ 26663350, se sídlem Stínadla 1047, Ledeč nad 
Sázavou. 
16.2013/184RM-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 na „Městských slavnostech“ ve výši  3.917,- 
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 podpisem smlouvy.  



 

16.2013/185RM-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 
skupinové pojistné smlouvy pro havarijní pojištění vozidel č. 0018013740 s Českou 
podnikatelskou pojišťovnou a.s. se sídlem Budějovická čp. 5,140 21 Praha 4 a zmocňuje 
starostu města k podpisu. 
16.2013/186RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh smlouvy o právu 
provést stavbu na cizím pozemku – Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou za účelem úpravy a 
zřízení nového přechodu u marketu BILLA v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města 
podpisem smluv.  
16.2013/187RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  §102 odst. 2, 
písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  pronájem části 
pozemku (2 m2) parc.č. poz.  888/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou, za účelem umístění 
reklamního zařízení ( u křižovatky ul. Koželská a Na Pláckách v Ledči nad Sázavou) 
společnosti Profi Odpady s.r.o. se sídlem U Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4 – Libuš 
s provozovnou Ledeč nad Sázavou ul. Na Pláckách  čp. 662 a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.  
16.2013/188RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o bezúplatný pronájem 
části parkoviště na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou při pořádání 11. Srazu majitelů vozů 
Porsche, dne 20. 7. 2013 v době od 12.00 do 15.00 hod. s tím, že dopravní značení bude 
zabezpečeno ze strany pořadatele.   
16.2013/189RM-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,  dodatek č. 1 ke 
smlouvě o výpůjčce nemovitosti č. 61/2012 na pozemek parc.č.poz. 889/12 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou s  ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy a 
doložky. 
16.2013/190RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manželům M. a J. S. 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou 
od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou, ve výši 1903,- Kč měsíčně. Podpis vedoucí odboru. 
16.2013/191RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění F. H. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 
9. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2495,- 
Kč měsíčně. Podpis vedoucí odboru: 
16.2013/192RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1 a §102 
odst. 2, písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
zveřejnění záměru pronájmu dvou plakátovacích ploch a pozemků pod plakátovacími 
plochami – parc.č.poz. 2287/1, 2799, 2216/6, 889/1, 2287/7, 2223, 2215/105, 2070/24, 2136/3 
a 2215/23 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
16.2013/193RM-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 – Svaz důchodců ČR, ZO Ledeč nad Sázavou 
„Vyúčtování za služby spojené s nájmem nebytového prostoru Husovo nám. 16 za rok 2012“ 
ve výši 10.533,- Kč. 



 

 
III.  RM neschvaluje: 

16.2013/16RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 
3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky 
k zabezpečení požární ochrany při pořádání kulturní akce Bitva o Notorburg, které se bude 
konat dne 20. 7. 2013 na louce u řeky Sázavy pod obcí Kožlí – část Sechov, pořádanou 
občanským sdružením historického šermu Notorix Denatur, IČ 26663350, se sídlem Stínadla 
1047, Ledeč nad Sázavou. Faktura od SDH bude adresována pořadateli v plné výši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 1. července 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


