
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 20. června 2011 

10/2011/RM 
 

 

I.  RM bere na vědomí : 
10.2011/25RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
10.2011/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 
 

II.  RM schvaluje : 
10.2011/133RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti pana V. 
Dvořáka, bytem 582 83 Vilémov 238 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 22. 7. 2011 (viz příloha) na letním stadionu TJ KF. Akce bude ukončena v 0:15 
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 areálu 
pořádané akce a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
10.2011/134RM-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. 1, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou ing. 
Františku Matlachovi, bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od předání uvolněného 
bytu dědici na dobu jednoho roku s tím, že se v Ledči nad Sázavou přihlásí k trvalému 
pobytu. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 630,- 
měsíčně. 
10.2011/135RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje manželům Erice a Petrovi 
Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou 
od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou měsíčně ve výši 2715,- Kč. 
10.2011/136RM-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, manželům Janu a 
Miloslavě Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Ledči nad Sázavou, na 
dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 
nájemné sjednané dohodou ve výši 1903,- Kč měsíčně. 
10.2011/137RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost manželů Martiny a 
Bc. Romana Kreclových o poskytnutí podnájmu Mgr. Tomáši Bezděkovi, bytem Ledeč nad 
Sázavou, a to na dobu určitou ode dne 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016. 



10.2011/138RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst.1  s § 102 
odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 
pronajmout část pozemku parc. č. 1622/3 v  k.ú. Ledči nad Sázavou cca 5m2,ul. Koželská (u 
vodojemu pro ČSAD), za účelem umístění 2 ks včelstev. 
10.2011/139RM-s)  Rada  města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pronájem 
nebytových prostor (garáže) Janu Tesárkovi, malby nátěry, Víckovice čp. 5, Čáslav, o výměře 
16,25 m2 za cenu 400,- Kč/m2/rok v budově čp.450 (Poliklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad 
Sázavou.  
10.2011/140RM-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,  nájem pozemku za 
objektem VaK  v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská  parc. č. 2196/7 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou o ploše 200m2 cirkusu Berosini, se sídlem Lhotská 995, 193 00 Praha 9, IČ 
44844468 ve dnech 27.6 až 29. 6. 2011 za celkovou částku ve výši 3.000,- Kč včetně DPH. 
10.2011/141RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje 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, Markétě Majorové, bytem Ledeč 
nad Sázavou,  za celkovou částku 1.000,- Kč/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíců. 
10.2011/142RM-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, nové znění 
nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově čp. 52 na Husově náměstí v Ledči nad 
Sázavou se společností ČSAD BUS, a.s. Na Ostrově 177, Chrudim a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy. 
10.2011/143RM-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, smlouvu o výpůjčce 
nemovitostí č. 39/11 na pozemky PK 815 a PK 816 v kat. území Ledeč nad Sázavou s ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – 
Nové Město a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a doložky. 
10.2011/144RM-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 k servisní a 
materiálové smlouvě se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. na 
pronájem tiskárny bizhub 223 za cenu 1944,- měsíčně a pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
10.2011/145RM-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 licenční smlouvy na 
SW Myslivecké a rybářské průkazy se společností Janeček Karel Ing. YAMACO Software a 
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
10.2011/146RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, výběr firmy Nová tiskárna Pelhřimov, 
spol. s r.o. na dodávku díla (grafické zpracování a tisk 1500 výtisků „Vícejazyčné brožury o 
regionu Ledečsko“) v rámci projektu „Putujeme za krásami Ledečska“, za částku 153.400,- 
Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
10.2011/147RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, program jednání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou dne 27. 6. 2011. 
10.2011/148RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. 
m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy č. 2514 
o nájmu hrobového místa č. 448 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou s panem 
Alexandrem Pospíšilem, bytem Praha 9, v předloženém znění. 



10.2011/149RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písmena m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Františku 
Holemému prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 
1. 7. 2011 do 30. 9. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou měsíčně ve výši 2495,- Kč. 
10.2011/150RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písmena m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Petru Mazačovi 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 
2011 do 31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
měsíčně ve výši 741,- Kč. 
10.2011/151RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pokyn ředitelky ZŠ Ledeč 
nad Sázavou č. 7/2011, kterým je upraven provoz školní družiny o letních prázdninách 2011. 
10.2011/152RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti Hotelu 
Sázava, zastoupeného paní Janou Kellnerovou, Ledeč n. S. 1064 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 v červenci a srpnu 2011 (viz příloha). Akce budou ukončeny v 03 
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 i na pozemcích, které jsou součástí areálu 
pořádané akce   a   na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
 
  

III.  RM neschvaluje : 
10.2011/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje nabídku televize R1 na 
vytvoření pořadu „Zrcadlo Vašeho kraje“, který měl informovat o aktuálním dění v Ledči nad 
Sázavou, zejména s ohledem na Staročeskou pouť a pouťově oslavy 2011. 
 
 

IV.  RM jmenuje : 
10.2011/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje komisi pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Vypracování digitálního 
povodňového plánu pro město Ledeč nad Sázavou“. 
členové : 1. Jaroslav Doležal          náhradníci :  1. Tomáš Březík 
  2. Ing. Jan Čepa               2. Jiří Vrána 

3. Ing. Břetislav Dvořák                        3. Luděk Šíma 
  4. Jaroslav Nekola   4. Martin Píbil 
  5. Ing. Zdeněk Tůma                    5. Ing. Petr Stránský 
10.2011/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje komisi pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky  „Vybudování sítě varovného 
vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“ . 
 



členové : 1. Jaroslav Doležal          náhradníci :  1. Tomáš Březík 
  2. Ing. Jan Čepa               2. Jiří Vrána 

3. Ing. Břetislav Dvořák                         3. Luděk Šíma 
  4. Jaroslav Nekola                           4. Martin Píbil 
  5. Ing. Zdeněk Tůma                          5. Ing. Petr Stránský 
 

 

V. RM stanovuje : 
10.2011/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet 
zaměstnanců organizační složky Informační centrum Ledeč nad Sázavou od 1.1.2012 
následovně: v měsících listopad až březen včetně 2 zaměstnanci, v měsících duben až říjen 
včetně 5 zaměstnanců.  
 
 

VI.  RM mění : 
10.2011/2RM-mě) Rada města Ledeč nad Sázavou mění usnesení č. 9.2011/132RM-s) ze dne 
30. 5. 2011 v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů takto, pronájem Husova náměstí v Ledči nad Sázavou firmě Lunaparky 
ve dnech 24. 6. - 26. 6. 2011 na atrakce za paušální částku 10.000,-Kč, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 20. 6. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


