
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. prosince 2013 

27/2013/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

27.2013/91RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

27.2013/92RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

27.2013/93RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, ţe v 1. čtvrtletí roku 

2014 budou termíny schůzí rady města 8.1., 27.1., 3.2., 17.2., 3.3.,17.3. a 31.3. 

27.2013/94RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí cenové nabídky 

digitálních videokamer vhodných pro zájmový krouţek „redaktor a kameraman“.  

27.2013/95RM-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, výsledek ankety porovnání 

cen činností prováděných TS, rozbor cen a porovnání těchto cen s cenami v čase a místě 

obvyklými. 
 

II. RM schvaluje: 

27.2013/300RM-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 v 1. čtvrtletí roku 2014, a to: 20.1. a 24.3. 

27.2013/301RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o poskytnutí licence sw 

PROe.biz PARK se společností NAR marketing s.r.o. a pověřuje starostu města Mgr. Petra 

Vaňka podpisem této smlouvy. 

27.2013/302RM-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 nové 

smlouvy o nájmu nebytových prostor – části hradu, se společností Hrad Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

27.2013/303RM-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 smlouvy o 

kontrolní činnosti na účetní období 2014 a 2015 za celkovou cenu účetního období 25 000,- 

Kč s auditorem Ing. Miloslavem Slabým, ul. Boţeny Němcové 1133, 393 01 Pelhřimov, č. 

osvědčení 1828. 

27.2013/304RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě ţádosti 

Uměleckoprůyslové akademie ve Světlé nad Sázavoua v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky 

č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro ples pořádaný touto 

organizací 10. 1.  2014. Akce bude ukončena nejpozději v 04:00 hod. Rada Města podmiňuje 

udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 

-      v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid 

-      pořadatelská sluţba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 

návštěvníků s tím, ţe počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 

-      pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

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



-      pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 

-      ţadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou součástí 

prostor konání plesu v Ledči n. S. a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

27.2013/305RM-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, ukončení nájemní 

smlouvy č. OdMI/02/08-N na nájem částí pozemků dle smlouvy parc.č. 509/1 a parc.č. st. 655 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou, uzavřenou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a paní A. Š. bytem 

Ledeč nad Sázavou. 

27.2013/306RM-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, změnu nájemní 

smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Habrecké ulici čp. 450 v Ledči nad 

Sázavou formou dodatku č. 3, ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 29. 6. 2012 

k datu 31.12.2013 uzavřenou s Vysočinskou nemocnicí s.r.o., Háj čp. 675, Ledeč nad Sázavou  

a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 smlouvy. 

27.2013/307RM-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 nájemní 

smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Habrecké ulici čp. 450 v Ledči nad 

Sázavou - nebytových prostor v I.NP v budově polikliniky, uţívaných jako RTG 

s příslušenstvím a ultrazvukové pracoviště společností Medical care vysočina s.r.o. se sídlem 

Občinská čp. 1980, 580 01 Havlíčkův Brod, o celkové ploše 101 m
2
 s platností od 1. 1. 2014 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

27.2013/308RM-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 smlouvy o 

nájmu části pozemku parc. č. 2215/108, o výměře 243 m², v k. ú. Ledeč nad Sázavou 

s Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, od 1. 6. 2014 do doby uzavření (vkladu 

do KN) smlouvy o zřízení věcného břemene, za částku 20,- Kč/m²/rok, resp. za nájemné ve 

výši dle cenového předpisu v době platby účinného a pověřuje starostu města Mgr. Petra 

Vaňka podpisem smlouvy.  

27.2013/309RM-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 pronájmu/výpůjčky pozemků parc. č. poz. 2072/14 a parc. č. poz. 2099/5 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou  ( ul. Na Ţiţkově).   

27.2013/310RM-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. prodlouţení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2014 do 30.06.2014. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.495,- Kč měsíčně. 

27.2013/311RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodlouţení 

nájemní smlouvy k bytu č. 1 – v Ledči nad Sázavou paní J. V. a to na dobu určitou ode dne 

1.1.2014 do 31.12.2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou měsíčně ve výši 1738,- Kč. 

27.2013/312RM-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 M. S. prodlouţení nájemní 

smlouvy k bytu č. 4 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2014 do 30.06.2014. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 734,- Kč měsíčně. 

 

 

 

 

 



III. RM neschvaluje: 

27.2013/22RM-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 – Společenství pracovníků školy Ledeč nad Sázavou 

„Vyvěšení plakátů na maturitní ples“ ve výši 343,- Kč. 

 

 

IV. RM odkládá: 

27.2013/10RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o poskytování sluţeb  

k licenci sw PROe.biz PARK se společností NAR marketing s.r.o. 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 30. prosince 2013       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


