
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 30. května 2011 

9/2011/RM 
 

 

I.  RM bere na vědomí : 
9.2011/21RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
9.2011/22RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o otevírání 
obálek ze dne 25. 5. 2011, týkající se prodeje bytu č. 8 v domu čp. 400 v Ledči nad Sázavou 
ul. 28. října. 
9.2011/23RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o provedené 
elektronické aukci při výběru dodavatele na výměnu plastových oken u budovy DPS čp. 1202 
v Ledči nad Sázavou ul. 5. května  
9.2011/24RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přesunu 10 ks 
pc stanic na Základní školu Ledeč nad Sázavou. 
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
9.2011/109RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti TJ KF 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 akci pořádanou touto organizací 5. 7. 2011 (viz příloha) na 
letním stadionu TJ KF. Akce bude ukončena ve 02:00 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 KF   
a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
9.2011/110RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost paní Hany Francové, 
DiS. o poskytnutí podnájmu bytu Ivaně Škvorové a Tomáši Maričákovi, a to na dobu určitou 
ode dne 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. 
9.2011/111RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu § 39 odst. 1 a s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje zveřejnění záměru 
města pronajmutí části pozemku parc. č. 2605/1 skládající se z částí parc. č. PK 490,491,492, 
cca 5900m2 v k.ú. Ledči nad Sázavou, Ke Křížům, za účelem umístění a pastvy koní. 
9.2011/112RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní 
smlouvy dohodou s MUDr. Jiřím Pavlíčkem k termínu 31. 5. 2011.  
9.2011/113RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní 
smlouvy se společností P-PRAKTIK v.o.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou na nebytové 



prostory – ordinace po MUDr. Pavlíčkovi v 2.NP v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči 
nad Sázavou s termínem od 1. 6. 2011.  
9.2011/114RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  ukončení nájmu 
na nebytové prostory v domě čp. 560 v ulici Hlaváčova v Ledči nad Sázavou s paní Janou 
Rajdlovou, dohodou s termínem ukončení k 31.5.2011. 
9.2011/115RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 
pronajmout nebytové prostory v domě čp. 560, ulice Hlaváčova Ledeč nad Sázavou.   

9.2011/116RM-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,  zapůjčení tribuny Jiřímu 
Šťastnému, za účelem pořádání taneční zábavy v  obci Hněvkovice, za částku 1.000,- Kč 
včetně DPH.  
9.2011/117RM-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 výměny oken u budovy čp. 
1202 v Ledči nad Sázavou ul. 5. května, objekt DPS vítěznou firmou z e-aukční síně Bohemia 
s.r.o., se sídlem Vaňkovo náměstí čp. 13, Třebíč a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy 
o dílo. 

9.2011/118RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  výměnu  sekčních 
garážových vrat č. 2  v objektu výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje 
Vysočina v Ledči nad Sázavou , Habrecká čp. 450, firmou dle výběrového řízení AB Portafer 
s.r.o.se sídlem Brno, ul. Soudní čp. 7 a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo. 

9.2011/119RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušení pojistné smlouvy č. 
0629421355 – pojištění motorových vozidel uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem 
Bělehradská čp. 132, Praha 2, a zrušení pojistné smlouvy č. 4333124475 – pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla uzavřené s Uniqa pojišťovnou a.s. se sídlem Evropská čp. 
136, Praha 6   a  zmocňuje starostu města podpisem žádostí o zrušení pojistných smluv.  
9.2011/120RM-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  havarijního pojištění 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s Kooperativou pojišťovnou 
a.s. se sídlem Templova čp. 747, Praha 1 a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 
9.2011/121RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů aktualizované znění Standardů 
kvality sociálních služeb č. 9, 10, 15 - vydání č. 2. 
9.2011/122RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 4 k 
vnitřní směrnici č. 10/2007 „Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů“. 
9.2011/123RM-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 na 2. pololetí roku 2011 termíny schůzí rady města 
8.8., 29.8., 19.9., 10.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 19.12. a termíny zasedání 
zastupitelstva města 26.9., 5.12. a 28.12..  
9.2011/124RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102, písmeno m)   zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje pronájem nebytových prostorů bývalých 
garáží TS za číslem popisným 67 na pozemku parc.č. st. 79/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
(z celkové výměry pronajímaných nemovitostí se odečte výměra jedné garážové kóje), 
společnosti TS Ledeč nad Sázavou, spol. s r.o., Stínadla 592, Ledeč nad Sázavou za cenu 
obvyklou dle znaleckého posudku a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 



9.2011/125RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Následná péče o sadové úpravy u hradu v Ledči nad Sázavou“ s firmou EKOIMPEX 
Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov.  
9.2011/126RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Mulčování trávy v areálu motokrosového závodiště v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  
9.2011/127RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Povýsadbová péče o lesopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  
9.2011/128RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Povýsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“ s firmou 
EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov.  
9.2011/129RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Následná péče o sadové úpravy Husova náměstí v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  
9.2011/130RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s usnesením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v roce 2011 tisk 15 
ks barevných a 15 ks černobílých plakátů formátu A3 pro občanská sdružení: Inspiria, 
Notorix Denatur, Mimochodem a Molekul, a to bez poplatků. 
9.2011/131RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s usnesením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje osvobození od 
poplatku z prodeje vstupenek v IC v roce 2011 občanským sdružením: Inspiria, Notorix 
Denatur, Mimochodem a Molekul s tím, že všichni předloží do 10. 6. 2011 seznam veškerých 
akcí za rok 2011 (uskutečněných i chystaných).  
9.2011/132RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem Husova 
náměstí v Ledči nad Sázavou firmě Lunaparky ve dnech 24. 6. - 26. 6. 2011 na atrakce za 

paušální částku 35,- Kč/m2, s tím, že případné uzavření náměstí (části náměstí) si domluví 
firma Lunaparky s TS Ledeč nad Sázavou a Policií ČR a Odborem dopravy Městského úřadu 
Světlá nad Sázavou. Umístění ostatních dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje bude zpoplatněno podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
9.2011/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Vladimíra Adámka, o 
umístění satelitního zařízení na střechu budovy čp. 1202. 
9.2011/8RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti 
DRUPOS-PROJEKT, v.o.s. Havlíčkův Brod, na vypracování projektové dokumentace 
gravitační a tlakové kanalizační přípojky na hranici pozemků jednotlivých majitelů dle cenové 
nabídky. 
 
 



 

IV.  RM doporučuje : 
9.2011/4RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 103 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města prodej bytu č. 8 
v Ledči nad Sázavou, ul. 28. října, nejvyšší nabídce a to p. Janu Minarovičovi za částku 
452.000,- Kč. 
 
 
 

V. RM nedoporučuje : 
9.2011/1RM-ned) Rada města Ledeč nad Sázavou nedoporučuje v souladu s § 103 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města koupi nemovitosti 
čp. 128 v Ledči nad Sázavou ul. Pivovarská. 

 
 
 

VI.  RM nepřijímá : 
9.2011/1RM-nep) Rada města Ledeč nad Sázavou nepřijímá v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti 
LAVI ČKY - ZADARMO.CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 95/74, PSČ 186 00 
na bezúplatné umístění betonových laviček na komunikacích, či na jiném veřejném 
prostranství území města Ledeč nad Sázavou.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 30. 5. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


