
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. června 2014 

14/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

14.2014/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

14.2014/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

14.2014/39RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 

2014 budou termíny schůzí rady města 21. 7., 8. 9. a 22. 9. 

14.2014/40RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sdělení T. J., bytem, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou „Čestné prohlášení“ ze dne 06. 06. 2014. Sdělení se týká skalního masivu v ulici 

Barborka, který sousedí s garáží pana Jandy.  
 

II. RM schvaluje: 

14.2014/175RM-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 ve 3. čtvrtletí roku 2014, a to: 28. 7. a 29. 9. 

14.2014/176RM-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 

spolupráci se společností Seznam.cz, a. s a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

14.2014/177RM-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, upravené 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. 

14.2014/178RM-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. 1 ke smlouvě o 

dílo, na zpracování Strategického plánu města s firmou Finanční poradenství, s.r.o., Na 

Pankráci 119/1152, 140 00 Praha 4, e. č. smlouvy S 001/2014 uzavřené dne 1. 11. 2013 a 

pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

14.2014/179RM-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 

nájmu nebytových prostor se změnou názvu a sídla společnosti z Baukomplex a.s. Havlíčkův 

Brod na Falck Emergency a.s., se sídlem Anglická čp. 140/20, Vinohrady, Praha 2, ostatní 

ustanovení smlouvy se nemění. Rada města pověřuje starostu města k podpisu dodatku 

smlouvy č. 1. 

14.2014/180RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmě Lékárna Media s.r.o. se 

sídlem Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450, výměnu automatických vchodových dveří u 

pronajatých nebytových prostor v budově polikliniky, ul. Habrecká čp. 450, Ledeč nad 

Sázavou s tím, že firma Lékárna Media s.r.o. tuto výměnu dveří provede na vlastní náklady.  



14.2014/181RM-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 č. 2 
k Nájemní smlouvě na pronájem části budovy č. p. 94 v Ledči nad Sázavou, ul. Zdeňka 

Fibicha, uzavřené dne 27. 9. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2009 se společností O2 

Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

14.2014/182RM-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. 4 ke 

smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 6. 2012 v budově polikliniky čp. 450 v ulici 

Habrecká v Ledči nad Sázavou se společností Vysočinské nemocnice, s.r.o., 5. května 319, 

Humpolec a pověřuje starostu města k podpisu dodatku.  

14.2014/183RM-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. 7 ke 

smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12. 2004 na komplex areálu nemocnice Háj 

čp. 675 u Ledče nad Sázavou se společností Vysočinské nemocnice, s.r.o., 5. května 319, 

Humpolec a pověřuje starostu města k podpisu dodatku.  

14.2014/184RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, bezplatný pronájem zasedací 

místnosti v přízemí budovy Husovo náměstí 16, v Ledči nad Sázavou na den 1. 7. 2014 od 

13,00 hod do 17,00 hod, za účelem konání výběrového řízení do fy Lion Products, s. r. o. 

s větším počtem účastníků, o který požádal Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, 

Kontaktní pracoviště Světlá nad Sázavou, Nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou.  

14.2014/185RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatný pronájem částí pozemků, 

soc. zařízení a část stodoly v prostoru letního areálu v Ledči nad Sázavou, pořadateli firmě  

FORM Solution s.r.o. se sídlem Jeremenkova čp. 1211/40b Olomouc, zastoupené Petrem 

Soukupem, v době od 17.00 dne 22. 8. 2014 do 12.00 hod. dne 24. 8. 2014, na pořádání 

motocyklové akce Melechovský okruh 2014, v době od 17.00 dne 22. 8. 2014 do 12.00 hod. 

dne 24. 8. 2014. 

14.2014/186RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování propagačních předmětů Města 

Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce Melechovský okruh 2014, ve dnech 22. 8. 

- 24. 8. 2014.  

14.2014/187RM-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 JUNIOR DDM – SVČ 

Chotěboř, Tyršova 793, 583 01 Chotěboř, o povolení dětského vystoupení pro rodiče na 

Husově náměstí v Ledči nad Sázavou (nad Mariánským sousoším), dne 31. 7. 2014 od 16 

hodin (délka vystoupení max. 1 hodina) a bezplatné užívání tohoto veřejného prostranství. 

14.2014/188RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 

102  odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru 

pronajmout část pozemku cca 30 m
2
 parc.č. poz. 2060/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – ostatní 

plocha, zeleň (ul. Stínadla okolo panelového domu čp. 1035-1036) v Ledči nad Sázavou. 

14.2014/189RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 

102  odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru 

pronajmout část pozemku cca 40 m
2
 parc.č. poz. 2136/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – orná 

půda (ul. Al. Jiráska okolo domu čp. 784-5) v Ledči nad Sázavou. 

14.2014/190RM-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 2014, z prostředků vyčleněných RM, žadateli Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. – na „ 

Rozšíření výstavních prostor muzea “ ve výši 15.000,- Kč. 



 

III. RM neschvaluje: 

14.2014/18RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vjezd motocyklům účastníků 

motocyklové akce Melechovský okruh 2014 do prostoru hradu. 

14.2014/19RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné otevření muzea dne 23. 8. 

2014 od 18 do 19 hod.  

14.2014/20RM-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, pronájem části 

Husova náměstí v Ledči nad Sázavou, pořadateli motocyklové akce Melechovský okruh 2014 

firmě  FORM Solution s.r.o. se sídlem Jeremenkova čp. 1211/40b Olomouc, zastoupené 

Petrem Soukupem, dne 23. 8. 2014 od 13.00 hod. do 18.00 hod. 
 

IV. RM ukládá 
14.2014/14RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru výstavby a životního prostředí učinit 

poptávkové řízení, za účelem vypracování odborného posudku, kde bude posouzen stav 

skalního masivu nacházejícího se za garážemi v ulici Barborka. 
 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 30. 6. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 


