
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 5. srpna 2013 

18/2013/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
18.2013/55RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
18.2013/56RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
18.2013/57RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.5.2013/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
18.2013/58RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí odpověď na žádost pana 
F. H. o vyřízení nebo vysvětlení, týkající se užívání a plateb za sušárnu a prádelnu v ul. 
Čechova v Ledči nad Sázavou. 
18.2013/59RM-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, rozbor pravidel pro 
„Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou“. 
18.2013/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí prezentaci firmy Cautum 
s. r. o. zaměřenou na projekty EPC. 
18.2013/61RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že elektronické aukce na 
dodávku energií pro obyvatele bude na území města zajištovat firma Terra group investment. 

 
 
 

II.  RM schvaluje: 
18.2013/197RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením §102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2013 
„Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů“. 
18.2013/198RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí smlouvy o poskytnutí 
dotace od Kraje Vysočina pro Město Ledeč nad Sázavou na financování provozních nákladů 
sociální služby: „Pečovatelská služba“ ve výši 147.200,- Kč. 
18.2013/199RM-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 peněžního daru pro 
Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 2.040,-Kč. 
18.2013/200RM-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, uzavření smlouvy 
o nájmu plakátovacích ploch ve Městě Ledeč nad Sázavou se společností RENGL, s.r.o., 
Zákopnická 354/11, Liberec a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
18.2013/201RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatný pronájem částí pozemků, soc. 
zařízení a část stodoly v prostoru letního areálu v Ledči nad Sázavou, pořadateli společnosti 
FORM Solution s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc na pořádání motocyklové 
akce „Melechovský okruh 2013“, ve dnech 16. - 18. 8. 2013. 
18.2013/202RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování propagačních předmětů Města 



Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce „Melechovský okruh 2013“, ve dnech 16. -
18. 8. 2013. 
18.2013/203RM-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, bezplatné 
vypůjčení 2 ks mobilních WC Obecnímu úřadu Pavlov při konání kulturní akce „Pavlovské 
slavnosti“ na den 17. 8. 2013 s tím, že přemístění tam i zpátky bude hrazeno Obcí Pavlov. 
18.2013/204RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podnájem společnosti 
Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou v pronajatých prostorách dle 
nájemní smlouvy z roku 2004 – bytu č. 1 v objektu nemocnice Háj v  Ledči nad Sázavou pro 
MUDr. Iulii Pavlenkovou, nar. 8. 12. 1967 na dobu určitou – od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014. 
18.2013/205RM-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  bezplatné výpůjčky části pozemku parc.č. poz.2314 a části pozemku 
parc.č. poz. 333/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou za účelem manipulační plochy při realizaci 
stavby  ( vedle komunikace II/150 za železničním mostem směrem na Ostrov).  
18.2013/206RM-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  
pozemků parc.č. poz. 1230/43 – orná půda o celkové výměře 10 000 m2 a 1230/44 – orná 
půda o celkové výměře 8407 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou  se společností ZEMKO 
Kožlí, a.s., Kožlí formu dodatku č. 3 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
18.2013/207RM-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 dohody na splátkový 
kalendář k úhradě nákladů spojených s projednáváním přestupku a pokut s p. J. S. bytem 
Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu dohody. 
18.2013/208RM-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 manželům J. a A. 
M. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 9. 
2013 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
měsíčně ve výši 2198,- Kč. 
18.2013/209RM-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 12. 8. 2013. 
18.2013/210RM-s) 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“ 
se slečnou Bc. Petrou Kalenskou, pracovnicí sekretariátu Odboru vnitřní správy Městského 
úřadu Ledeč nad Sázavou s účinností od 12. 8. 2013. 
18.2013/211RM-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 manželům P. a E. 
S. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 9. 
2013 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
měsíčně ve výši 2715,- Kč. 
18.2013/212RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku v počtech dětí v MŠ 
Stínadla, 28. října a Družstevní pro školní rok 2013/2014.



 
III.  RM odkládá:.  

18.2013/4RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost praktického lékaře paní 
MUDr. H. L. trvale bytem Ledeč nad Sázavou, o vydání souhlasu s umístěním sídla, její nově 
zakládané společnosti v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou do doby úplného 
splacení dluhu, tj.  min. do 30. 9. 2013. 
18.2013/5RM-o) 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, ukončení nájemní smlouvy 
nebytových prostor v budově čp. 327, ul. Na Žižkově, v Ledči nad Sázavou, se Základní 
školou, Habrecká čp. 378, Ledeč nad Sázavou - dohodou ke dni 30. 9. 2013. 
18.2013/6RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s  § 39 a 102 odst. 2) 
písm.m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 
pronajmout nebytové prostory  - budovu čp. 327 ul. Na Žižkově v Ledči nad Sázavou, parc. č. 
st. 371  o výměře 302 m2 a přilehlý pozemek parc.č. poz. 1998/6 zahrada o výměře 958 m2. 
 

IV.  RM zmocňuje 
18.2013/9RM-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 smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina pro Město Ledeč nad 
Sázavou na financování provozních nákladů sociální služby: „Pečovatelská služba“ ve výši 
147.200,- Kč. 
18.2013/10RM-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 darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Základní školu Ledeč 
nad Sázavou ve výši 2.040,-Kč. 
 

V. RM doporučuje : 
18.2013/2RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města Ledeč 
nad Sázavou schválit vstup Města Ledeč nad Sázavou do Svazu měst a obcí ČR. 
 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 5. srpna 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 


