
USNESENÍ 
 

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

22/2013/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
22.2013/71RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
22.2013/72RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
22.2013/73RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 
prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před budovou čp. 71,   dne 11. 10.  
2013 v době od 07.00 – 17.00 hod. ,  firmou Elektro SPEKTRUM s.r.o.  se sídlem Sázavská 
čp. 50, Ledeč nad Sázavou za čelem   pořádání firemní akce prodejny.  
 
 

II.  RM schvaluje: 
22.2013/251RM-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 – ZO ČZS Ledeč nad Sázavou „Oprava 
elektroinstalace moštárny“ ve výši 7.000,- Kč. 
22.2013/252RM-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, schválení návrhu 
smlouvy na nájem nebytových prostor nacházejících se v přízemí u hlavního vstupu (1 dveře 
vlevo) o podlahové ploše 42 m² v budově areálu městského zimního stadionu č. p. 1292 
v ulici Nádražní v Ledči nad Sázavou, umístěného na pozemku parc.č. st. 2267 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou s HC Ledeč nad Sázavou, se sídlem Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou, 
IČO: 266 774 07 za částku 6000Kč/měsíc včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
22.2013/253RM-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 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. OdMI/46/2012/N ze dne 29. 6. 2012, článek IV, bod 
3. v objektu polikliniky č. p. 450, ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou podnájemci Medical care 
vysočina s.r.o., Občinská 1980, Havlíčkův Brod, IČO: 288 31 306 od 1. 10. 2013 na dobu 
neurčitou. 
22.2013/254RM-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, zábor 40m² veřejného 
prostranství ve dnech 18. 9. 2013 – 31. 10. 2013 Společenstvím vlastníků bytů č. p. 645 - 6, 
ul. J. Haška č. p. 645, Ledeč nad Sázavou, z důvodu zateplení fasády domu. 
22.2013/255RM-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, odpuštění poplatku za 
zábor části chodníku Společenství vlastníků bytů č. p. 645 - 6, ul. J. Haška č. p. 645, Ledeč 
nad Sázavou, z důvodu provedení opravy propadajícího se chodníku, kterou provedlo v roce 
2010 Společenství vlastníků bytů č. p. 645 - 6 před bytovým domem č.p. 645 - 6, ul. J. Haška, 
Ledeč nad Sázavou, který je ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou na vlastní náklady.  
22.2013/256RM-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 na dodání 
hlasovacích lístků voličům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  s firmou - 



Česká pošta, s. p. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu výše uvedené 
smlouvy. 
22.2013/257RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zprávu hodnotící komise „ Zpráva o 
posouzení a hodnocení nabídek“, kdy hodnotící komise doporučuje zadat zakázku 
„Cyklostezka Ledeč nad Sázavou", vítěznému uchazeči, tj. firmě Lubomír Dvořák, 
Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 10466452. 
22.2013/258RM-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 21. 10. 2013. 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
22.2013/20RM-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 materiálu T. S. a 
to12 m obrubníků na vybudování chodníku v ulici Petra Bezruče v Ledči nad Sázavou před 
domem. 
 
 

IV.  RM doporučuje: 
22.2013/4RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města v souladu 
s § 102 odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění uzavření smlouvy na 
zakázku „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou", s vítězným uchazečem výběrového řízení 
zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení , tj. firmě Lubomír Dvořák, Mírová 3336, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 10466452 a to za částku bez DPH 5.834.435,61 Kč, s DPH 21 %  
7.059.667,09 Kč.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                            místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 8. října 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


