
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 27. ledna 2014 

2/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

2.2014/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

2.2014/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

2/2014/5RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o podaných 

žádostech o čerpání finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí, 

Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního zemědělského intervenčního fondu, z Fondu 

Vysočiny a dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.  

2.2014/6RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 30.11.2013/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

2.2014/7RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o možnosti 

zřízení pracovní pozice inspektora veřejného pořádku (případně strážníka městské policie) 

s tím že rozhodnutí ve věci učiní na své nejbližší schůzi. 

 

II. RM schvaluje : 

2.2014/4RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění nájemních smluv 

pro byty i byty zvláštního určení ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou v souladu 

s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a pověřuje jejich podpisem starostu 

města Mgr. Petra Vaňka. 

2.2014/5RM-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, nové znění Smlouvy o nájmu 

hrobového místa v souladu s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2.2014/6RM-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, nové znění Smlouvy o 

poskytování pečovatelské služby v souladu s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a pověřuje jejich podpisem starostu města Mgr. Petra Vaňka. 

2.2014/7RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti firmy Grass 

s.r.o., Hotel Sázava Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 

udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto 

organizací v hotelu Sázava Ledeč n. S. v roce 2014, a to s frekvencí každý pátek a sobotu. 

Akce budou ukončeny 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 služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 

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

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

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

-      pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 



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

hotelu Sázava v Ledči n. S. a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

2.2014/8RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 20. 1. 2014 

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 schvaluje 

udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto 

organizací v roce 2014 v sokolovně Ledeč n. S., Tyršovo nábř. 433. Rada Města podmiňuje 

udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 

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

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

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

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

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

bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 

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

Sokol  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

2.2014/9RM-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 vystavení historických vozidel 

na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou při pořádání 2. jarního srazu Wartburg veterán klubu 

dne 31. 5. 2014 v době od cca 11.00 hod- do cca 13.00 hod. s tím, že dopravní značení bude 

zabezpečeno ze strany pořadatele.   

2.2014/10RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 a § 76 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, panu Mgr. 

Petru Vaňkovi – starostovi města a panu Jaroslavu Doležalovi – místostarostovi města 

náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2013.   

2.2014/11RM-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 2 místností o ploše 41,23 m2 ve II.NP v budově polikliniky 

(prostory občerstvení), Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou.  

2.2014/12RM-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, ukončení nájmu 

na nebytové prostory v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 – II.NP o 

ploše 41,23 m2 sloužící jako občerstvení s paní M. K. bytem Ledeč nad Sázavou dohodou 

s termínem k 31. 1. 2014. 

2.2014/13RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů ukončení nájmu bytu č. 25 v Ledči nad Sázavou paní A. Š. dohodou ke 

dni 31. 1. 2014. 

2.2014/14RM-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 pronájem bytu zvláštního 

určení č. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu J. 

T. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1070,- 

měsíčně. 

2.2014/15RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů ukončení nájmu bytu č. 20 v ul. 5. května 1202 v Ledči nad Sázavou 

panu J. T. dohodou ke dni 7. 2. 2014. 

2.2014/16RM-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 pronájem bytu zvláštního 



určení č. 20, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní H. 

N. bytem Pavlov a to na dobu určitou od 8. 2. 2014 do 31. 1. 2015 s tím, že do pronajatého 

bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1054,- 

měsíčně. 

2.2014/17RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst.1  s § 102 

odst. 2, písm. m. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejnění 

záměru pronajmu části pozemku parc. č. poz. 1304/1 v k.ú. Ledči nad Sázavou cca 500 m
2
, 

(za rybníkem Huťák), za účelem umístění včelstev. 

02.2014/18RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o výpůjčce samostatně 

stojícího informačního kiosku v rámci projektu „Muzea a galerie na Vysočině – on-line“, 

doba výpůjčky do 31. 12. 2018 a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu této 

smlouvy. 

 

III. RM neschvaluje : 

2.2014/1RM-ne)Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“. 

2.2014/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpuštění platby 

za nájem a služby za měsíc leden 2014 za pronájem nebytových prostorů v budově polikliniky 

v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 – II.NP o ploše 41,23 m2 sloužící jako občerstvení  paní 

M. K. bytem Ledeč nad Sázavou. 

 

IV. RM doporučuje : 

02/2014/1RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města schválit 

záměr regenerace panelového sídliště v Ledči nad Sázavou.  

02/2014/2RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města schválit 

záměr vybudování vstupních bytů v objektu bývalé školy v ulici Barborka v Ledči nad 

Sázavou.  

 

V. RM ukládá : 

02/2014/RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá referentu rozvoje města sledování 

dotačních titulů, ze kterých by bylo možné čerpat finanční příspěvky na opravu (restaurování) 

Morového sloupu na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.  

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

V Ledči nad Sázavou 27. 1. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 


