
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 11. dubna 2011 

7/2011/RM 
 

I.  RM bere na vědomí : 
7.2011/17RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
7.2011/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 28. 2. 2011) a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
7.2011/19RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí žádost o spolufinancování 
akce festivalu Country na kolejích v obci Chřenovice, která se koná 4. června 2011. 
 
 

II.  RM schvaluje : 
7.2011/83RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 1101 ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30. 4. 2011. 
7.2011/84RM-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. 1101, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 
Zdeňkovi Koudelkovi, bytem Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 4. 
2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1878,- 
měsíčně. 
7.2011/85RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, panu Františku Holemému pronájem 
bytu č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 15. 4. 2011 do 
30. 6. 2011, za podmínky splnění závazku bydlení předchozího nájemce a případného 
vyklizení bytu tak, jak uvedl ve své žádosti. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 
nájemné sjednané dohodou ve výši 2495,- Kč měsíčně. 
7.2011/86RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření nájemní smlouvy na 
nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou 3.NP 3 místnosti o celkové 
ploše 42,30 m2 (provozování zdravotnicko-kosmetických služeb) se společností  Eolion a.s., 
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
7.2011/87RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění  uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem pozemku parc. č. 2672 – ostatní plocha (tržnice) v kat. území Ledeč nad Sázavou za 
cenu 3.000,-Kč/rok a pověřuje starostu města  podpisem smlouvy, s tím, že nájemné bude 
placeno od roku 2012. 
7.2011/88RM-s) Rada města v Ledči nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
sezónní údržba pozemku číslo parcelní 185/27 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou sekáním 
trávy (včetně úklidu a odvozu) o rozloze 1327 m 2  6x ročně (dále jen „ dílo“) za podmínek, 



které jsou uvedeny ve smlouvě. Cena za dílo se sjednává ve výši 7.962,- Kč ročně za šest 
sekání. 
7.2011/89RM-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 „Dohody o 
užití digitálních dat plynárenských sítí a zajištění důvěrnosti poskytnutých informací“ se 
společností RWE Distribuční služby, s.r.o a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem této dohody. 
7.2011/90RM-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 Smlouvy 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 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
7.2011/91RM-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. 1 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 2011, a to 29,67 Kč/1km. Rada města pověřuje starostu města 
podpisem Dodatku č. 1. k výše uvedené smlouvě. 
7.2011/92RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou změnu termínu zasedání zastupitelstva města z 9. 5. 
2011 na 27. 4. 2011.  
7.2011/93RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě podané žádosti panem 
Jiřím Součkem a Ing. Pavlem Viktorou z Ledče nad Sázavou  a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 
vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro kulturní 
akci „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekultivované skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou 
dne 30. 4. 2011 od 19.00 hod. do 1. 5. 2011 do 2:00 hodin. 
 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 na pronajatých pozemcích a též na 

pozemcích k nim přilehlých. 
Pronájem pozemku rekultivované skládky Rašove v době od 30. 4. 2011 do 1. 5. 2011 bude 
bezplatný. 
7.2011/94RM-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. 1 k Dohodě o 
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi PČR ÚO 
Havlíčkův Brod, Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou. 
7.2011/95RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, používání znaku města na skleněných 
výrobcích firmy „Výroba a prodej broušeného skla“, Radek Dědič, Dobrovítova Lhota 27, 
Trpišovice. 
7.2011/96RM-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 smlouvy o poskytnutí 



příspěvku na zajištění přepravy zaměstnanců linkou veřejné osobní dopravy s 
firmou GRAMER CZ, s.r.o. na částku 72 000,- Kč včetně DPH. 
 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
7.2011/5RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pořádání pravidelných poutí firmou Lunaparky na 
den sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou na Husově náměstí, vycházející v roce 2011 na dny 
20. 6. - 26. 6. 2011. 
 
 

IV.  RM ruší : 
7.2011/3RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší své usnesení č. 6.2011/5RM-u) ze dne 
30. 3. 2011, kterým uložila odboru samosprávy činit úkony k vyklizení bytu č. 1 v domě čp. 
77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 
 
 

 

 

 

 

 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 11. 4. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 

 


