
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 17. února 2014 

4/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

4.2014/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

4.2014/12RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

 
 

II. RM schvaluje: 

4.2014/23RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohu č. 1 k Dodatku č. 9 ke 

smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společností, a.s., Ledeč nad Sázavou, kterou se 

nájemné za městské lesy v roce 2013 zvyšuje o částku 500.000,- Kč a pověřuje starostu města 

k podpisu. 

4.2014/24RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu 

městských lesů s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se určuje nájemné za 

městské lesy pro rok 2014 ve výši 780.000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu. 

4.2014/25RM-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,  bezplatný  pronájem části 

pozemku parc. č. poz. 1304/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou - cca 500 m
2
 (u rybníka Huťák), za 

účelem umístění včelstev panu F. T. bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

4.2014/26RM-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 smlouvy č. 1 o 

poskytování sanitárních služeb v souvislosti se změnou sídla společnosti a pověřuje starostu 

města k podpisu dodatku smlouvy s firmou WC HELP se sídlem U Sýpky čp. 427, 664 61 

Rajhradice. 

4.2014/27RM-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 24. 02. 2014. 

4.2014/28RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní D. N. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 

2014 do 28. 2. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1021,- 

měsíčně. 

4.2014/29RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 37, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 

2014 do 28. 2. 2016. 



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

měsíčně. 

4.2014/30RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1103, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní B. K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 

2014 do 28. 2. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

4.2014/31RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1207, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. Z. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 

2014 do 28. 2. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1286,- 

měsíčně. 

4.2014/32RM-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. 4 ke Smlouvě o 

závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní 

obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro roky 2010-

2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny 

dopravního výkonu pro rok 2014 na lince č. 200032 (E32) Vlašim – Čechtice – Ledeč nad 

Sázavou, spoje č. 8, 9 a 11. Rada města pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 4 

k výše uvedené smlouvě. 

4.2014/33RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 14. 2. 2014 

společenstvím pracovníků školy Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 obecně 

závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 schvaluje udělení výjimky 

z ustanovení vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pro absolventský ples 

Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou konané dne 21. 2. 2014. 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 

prostor pořádané akce  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

 
 

III. RM odkládá: 

4.2014/2RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2, písmeno 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci 

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči 

nad Sázavou  ul. Habrecká čp. 450, firmě Lékárna Media s.r.o. se sídlem Habrecká čp. 450, 

Ledeč nad Sázavou,  

 



IV. RM ukládá: 

4.2014/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI projednat se společností 

Lékárna Media, s.r.o. záměr a výši plánovaných investic do interiéru lékárny a společně se 

stávající nájemní smlouvou předložit na nejbližší schůzi RM k posouzení. 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 17. 2. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 

 


