
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 24. února 2012 

4/2012/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

4.2012/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

4.2012/10RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

 

II. RM schvaluje : 

4.2012/33RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a 102 odst. 2) 

písm. m, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zveřejnění záměru pronajmout 

nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450 v II. NP 

v ulici  Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou, nebytový prostor  - 2 místnosti (plocha 

41,23m 
2
) – kantýna. 

4.2012/34RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, původní částku za pronájem a služby 

za pronájem nebytových prostor Policii ČR v objektu čp. 790, Barborka v Ledči nad Sázavou 

dle smlouvy č. OdMI/15/10-N. Sdělení bude provedeno formou dodatku č. 3 a RM zároveň 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

ZRUŠENO usnesením č. 6.2014/1RM-r) dne 17. 3. 2014. 

 

4.2012/35RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení nového posouzení 

kvalifikace uchazečů hodnotitelskou komisí za účelem výběru nejvhodnější nabídky 

k realizaci zakázky „Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč 

nad Sázavou“.  

4.2012/36RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje Domovu Háj pronájem jedné 

místnosti v přízemí budovy čp. 16 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, za účelem 

pořádání velikonoční výstavy výrobků klientů tohoto zařízení, a to ve dnech 29. 3. 2012 a 30. 

3. 2012 (provozní doba od 9.00 do 15.30 hod.). Zároveň RM schvaluje prominutí nájemného 

za pronájem uvedených prostor. 

4.2012/37RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výsledky 

výběrového řízení na obsazení pracovní pozice pracovník Organizační složky Pečovatelská 

služba a souhlasí s uzavřením pracovního poměru na dobu neurčitou mezi Městem Ledeč nad 

Sázavou a Ilonou Blažkovou. 

4.2012/38RM-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 v DPS, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou 

paní A. Š., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2013. 

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

měsíčně. 

4.2012/39RM-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 v DPS Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou 

paní V. T., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2013. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- 

měsíčně. 

4.2012/40RM-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 finančního příspěvku z 

prostředků vyčleněných radě města – Svaz důchodců na úhradu vyúčtování služeb v roce 

2011 za užívání nebytových prostor v objektu čp. 16 č.f. 11100809 ve výši 10.531,- Kč. 

4.2012/41RM-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 nebytové prostory v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 

450 s firmou Lékárna Média, se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

4.2012/42RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve  znění pozdějších předpisů cenu za nájem hrobového místa a ceny 

za služby spojené s nájmem hrobového místa od 1. 3. 2012 v předloženém znění. Smlouvy 

uzavřené od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2012 podléhají stejnému režimu a budou upraveny Dodatkem 

ke smlouvě. 

4.2012/43RM-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. 2 k Dohodě o 

spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi PČR ÚO 

Havlíčkův Brod, Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou. 

 

 

III. RM odkládá : 

4.2012/3RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního příspěvku z 

prostředků vyčleněných radě města – Oblastní charita Havlíčkův Brod na doplacení dlužné 

částky za topení z r. 2010. 

4.2012/4RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Policie ČR, Krajské ředitelství 

kraje Vysočina, Jihlava o pronájem jiných nebytových prostor pro zachování nižší 

organizační složky policie. 

 

 

IV. RM svěřuje : 

4.2012/1RM-sv) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve  znění pozdějších předpisů svěřuje do pravomoci Odboru 

samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, s účinností od 1. 3. 2012, uzavírání smluv 

o nájmu hrobového místa. 

 

 

V. RM ruší : 

4.2012/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší své usnesení č. 2.2012/15RM-s) ze dne 

23. 1. 2012, kterým byl schválen pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči 

nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450, Eriku Pavelkovi, bytem Dobrá Voda, Ledeč nad Sázavou. 

4.2012/3RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s a § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 30. 11. 

2011 č. 17.2011/236RM-s), kterou byl schválen dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 

OdMI/15/10-N na nebytové prostory v čp. 790 v Ledči nad Sázavou s Policií ČR, KŘ Jihlava. 



4.2012/4RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 29. 9. 2010 číslo 

II.14.2010/238RM-s), ve kterém se snižuje platba a náklady za vytápění za pronájem 

nebytových prostor Policii ČR v objektu čp. 790, Barborka v Ledči nad Sázavou 

4.2012/5RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 13. 2. 

2012 číslo 3.2012/26RM-s), kterým bylo schváleno prominutí poplatku za služby spojené 

s užíváním nebytového prostoru v budově čp. 16, na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, 

Svazu důchodců ČR, základní organizace Ledeč nad Sázavou ve výši 10.531,00 Kč. 

4.2012/6RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s  §  102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svá usnesení ze dne 23.4.2003 č.u. 

7.2003/99RM-s), kterým schválila návrh nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa a 

pověřila starostu podpisem všech nájemních smluv o nájmu hrobového místa a č.u. 

7.2003/100RM-s), kterým schválila ceny za služby spojené s pronájmem hrobového místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 24. 2. 2012       

Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


