
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 14. května 2014 

11/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

11.2014/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

11.2014/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

11.2014/29RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o postupu prací 

při pořizování strategického plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou. 
 

II. RM schvaluje: 

11.2014/119RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o reklamě s firmou 

Atos, spol. s r. o., Nádražní 1292, 584 01 Ledeč nad Sázavou, na poskytnutí peněžního plnění 

Městu Ledeč nad Sázavou v celkové výši 200 000,- Kč + DPH v letech 2014 – 2018, které 

bude hrazeno v pěti ročních splátkách, každá ve výši 40 000,- Kč + DPH a zmocňuje starostu 

města k podpisu této smlouvy. 

11.2014/120RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy darovací 

s Hokejovým klubem Ledeč nad Sázavou, Nádražní 1292, 584 01 Ledeč nad Sázavou, na 

poskytnutí pravidelného peněžního plnění Hokejovému klubu Ledeč nad Sázavou  ve výši 

20 000,- Kč 1 x ročně po dobu pěti let, od roku 2014 do roku 2018 a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 

11.2014/121RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 6. 5. 2014 

Městským úřadem 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 Městské slavnosti konané 

dne 14. 6. 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. 

11.2014/122RMs) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů členů 

SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou k zabezpečení 

požární ochrany při pořádání Městských slavností dne 14. 6. 2014 v časovém rozsahu od 



12,30 hod. do 23,30 hod. v počtu 2 – 3 členů SDH. Pořadatelem Městských slavností je Město 

Ledeč nad Sázavou.  

11.2014/123RM-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 daru z Kraje Vysočina 

na provoz speciální školy zařazené pod ZŠ Ledeč nad Sázavou  ve výši 316.800,- Kč. 

11.2014/124RM-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 daru od paní Š.na 

činnost  ŠD při ZŠ Ledeč nad Sázavou ve výši 5.000,- Kč. 

11.2014/125RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za 

poskytování informací a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

11.2014/126RM-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. 12 v ul. 5. května 1252 v Ledči nad Sázavou 

manželům M. A. a A. A. dohodou ke dni 31. 5. 2014. 

11.2014/127RM-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. 12, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu K. 

P., bytem Hradec, a to na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015 s tím, že se do 

pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2080,- 

měsíčně. 

11.2014/128RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, schvaluje žádost L. S. /nájemce bytu v domě čp. 558, v Ledči nad 

Sázavou/ o poskytnutí podnájmu M. Ch., bytem Sechov, Ledeč nad Sázavou na dobu určitou 

ode dne 1.6.2014 do 31.05.2015. 

11.2014/129RM-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 2014/2015. 

11.2014/130RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 

s nájemcem nemocnice Háj – Vysočinské nemocnice s. r. o., Háj 675, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou - do 31. 12. 2015 dodatkem ke stávající nájemní smlouvě a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. Rada města zároveň schvaluje navýšení nájmu v předmětné 

nájemní smlouvě na částku 90.000,-Kč měsíčně s účinností od 1. 6. 2014. Tato změna bude 

promítnuta do výše uvedeného dodatku k nájemní smlouvě. 

11.2014/131RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje bezplatné umístění volebního 

banneru politické strany ODS na zábradlí v ulici Mostecká (proti budově ČS a. s.). 

 

III. RM neschvaluje: 

11.2014/10RM-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 2014 z prostředků vyčleněných RM – Tremping Posázaví o.s. na „Country na kolejích“. 

 

IV. RM odkládá: 

11.2014/13RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo - "Povýsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“. 

11.2014/14RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo - "Následná péče o sadové úpravy u hradu v Ledči nad Sázavou“. 



11.2014/15RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo - "Povýsadbová péče o lesopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“. 

11.2014/16RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo - "Následná péče o sadové úpravy Husova náměstí v Ledči nad Sázavou“. 

11.2014/17RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí ve věci uzavření rámcové smlouvy o 

dílo – údržba "PŘÍRODNÍ ZAHRADA V INTRAVILÁNU MĚSTA LEDEČ NAD 

SÁZAVOU“. 

 

V. RM pověřuje: 

11.2014/1RM-p)  Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění odbor samosprávy, oddělení majetku a 

investic udělováním výjimek z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací 

v souladu s ust. § 77, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

VI. RM doporučuje 
11/2014/4RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města pověřit 

kontrolní výbor kontrolou usnesení zastupitelstva města č. 4.2008/80ZM-s) ze dne 23. 6. 

2008 s tím, že je zde důvodná obava, že došlo k padělání tohoto usnesení. A pokud došlo 

k padělání usnesení zastupitelstva, tak kým a proč. 

 

VII. RM ukládá 
11.2014/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou opakovaně ukládá vedoucímu OVŽP Ing. 

Břetislavu Dvořákovi navrhnout komplexní, efektivní a hospodárné řešení údržby zeleně 

lokalit Šeptouchov, Háj, Hrad, Husova náměstí a přírodní zahrady. 

11.2014/8RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu 

Dvořákovi připravit na nejbližší zasedání ZM novelu obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro 

volné pobíhání psů. 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 14. 5. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 


