
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 2. května 2011 

8/2011/RM 
 

 

I.  RM bere na vědomí : 
8.2011/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
 

 

 

II.  RM schvaluje : 
8.2011/97RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti TJ Sokol 
Ledeč n. S. a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení 
vyhlášky o veřejném pořádku pro akci pořádanou touto organizací 13. 5. 2011 (viz příloha) 
v sokolovně Ledeč n. S.  Akce bude ukončena ve 05:00 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 TJ 
Sokol a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
8.2011/98RM-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 - o.s. Molekul na akci Staročeská pouť ve výši 20.000,- 
Kč. 
8.2011/99RM-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 – o.s. Junák - Svaz skautů a skautek ČR na akci 
Posázavský drsoň ve výši 3.000,- Kč. 
8.2011/100RM-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 – Petr Soukup – PESO na Melechovský okruh ve výši 
5.000,- Kč. 
8.2011/101RM-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 s paní Ing. Markétou 
Majorovou DiS., jejímž předmětem je zpracování a dodávka projektové dokumentace pro 
Revitalizaci zeleně – přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou, za podmínek, které jsou uvedeny 
ve smlouvě. Cena za dílo se sjednává ve výši 9 800,- Kč. 
8.2011/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Renátě 
Nováčkové prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči 



nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1096,- Kč měsíčně. 
8.2011/103RM-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, uzavření nájemní smlouvy  
na dobu určitou na část pozemku parc.č. 2136/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se Stavebním 
bytovým družstvem občanů Ledeč nad Sázavou, za částku 1.000,- Kč včetně DPH, z důvodu 
opravy panelového domu čp. 660 a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této 
smlouvy.   
8.2011/104RM-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 Junáku - svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Ledeč nad Sázavou o povolení startu „Posázavský drsoň“ z Husova náměstí 
v Ledči nad Sázavou dne 22. 5. 2010. 
8.2011/105RM-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, pronájem části Husova 
náměstí o ploše cca 80m2 dne 25. 5. 2011 od 00.00-20.00 hod. firmě 1. FF servis s.r.o. 
Mezírka čp. 775/1, Brno, smluvní partner Zdravotní pojišťovna Metal -  Aliance, za cenu 
1.000,- Kč vč. DPH. 
8.2011/106RM-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, poskytnutí příspěvku ve výši 
3.000,- na akci festivalu Country na kolejích v obci Chřenovice, která se koná 4. června 2011 
a kterou pořádá Radek Ujčík, Sázavská 546, Světlá nad Sázavou. 
8.2011/107RM-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, pronajmutí velké zasedací 
místnosti na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou Svazu důchodců dne 4. 5. 2011 od 14hod. 
do 15hod.. 
8.2011/108RM-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, poskytnutí příspěvku ve výši 
20.000,- TJ Sokol, a to na podporu sportovní aktivity dětí a mládeže a podporu stolního 
tenisu. 
 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
8.2011/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pořádání pravidelných poutí firmou 
Lunaparky na den sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou na Husově náměstí, vycházející 
v roce 2011 na dny 25. 6. - 26. 6. 2011. 
 
 
 

IV.  RM odkládá : 
8.2011/4RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednání povolení od RM a případné 
zafinancování provedení elektrické přípojky pro klubovnu ZKO Ledeč nad Sázavou 
v prostoru bývalé skládky Rašovec do doby vypracování a schválení nového územního plánu. 
 
 
 
 
 



V. RM doporučuje : 
8.2011/3RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby společnost TS Ledeč nad 
Sázavou, spol. s r.o. zařadila prodloužení VO v ulici Pivovarská v Ledči nad Sázavou do 
plánu na příští rok. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 2. 5. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 


