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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 3. srpna 2015 

19/2015/RM 

 

I. RM schvaluje 

 

19.2015/244RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti divadelního 

sdružení Mimochodem, Jaroslava Haška 646, 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 na nádvoří Hradu Ledeč nad Sázavou. Akce bude ukončena 

nejpozději ve 24:00 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 

nádvoří Hradu Ledeč nad Sázavou a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

19.2015/245RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku jeviště a velkoprostorového 

stanu na kulturní akci „5. ročník benefičního hudebního festivalu MIMOFEST“, který se koná 

dne 8. srpna 2015 na hradě v Ledči nad Sázavou a souhlasí s přítomností L. D. při montáži a 

demontáži jeviště a velkoprostorového stanu. 

 

II. RM jmenuje 

 

19.2015/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 

písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 5 odst. 1 zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, do funkce 

ředitelky Základní umělecké školy příspěvkové organizace Ledeč nad Sázavou S. B. a to na 

dobu od 3.8.2015 do ukončení konkursního řízení na obsazení této funkce. 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

V Ledči nad Sázavou 3. 8. 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


