
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 8. srpna 2011 

11/2011/RM 
 

 

I.  RM bere na vědomí : 
11.2011/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
11.2011/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
11.2011/29RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.5.2011/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
 
 

 

II.  RM schvaluje : 
11.2011/153RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti divadelního 
sdružení Mimochodem, zastoupeného panem Josefem Nádvorníkem, Zruč n. S. 753 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. srpna 2011 (viz příloha). Akce 
bude ukončena ve 24 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. 
11.2011/154RM-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 Josefu Peškovi žádost o 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou 
od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši 734,- Kč měsíčně. 
11.2011/155RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, komisionářskou smlouvu 
mezi Městem Ledeč nad Sázavou (komisionář) a komitentem: Ivana Kohoutová, Náměstí 
Míru 286, Litvínov, IČ – 49870882 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
11.2011/156RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. S 81/2003 
(sezónní údržba zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a panem Milošem 
Vávrou, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 
11.2011/157RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. S 73/2005 
(sezónní údržba zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Společenstvím vlastníků 
bytů ul. Na Sibiři 558 – 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  



11.2011/158RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s  § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. S 81/2004 
(sezónní údržba zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Společenstvím vlastníků 
bytů ul. J.Haška 614 - 616, 584 01 Ledeč nad Sázavou.   
11.2011/159RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „ Smlouvy o 
umístění a provozování kontejnerů s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., se sídlem 
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. 
11.2011/160RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu  s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr firmy ROCKNET s.r.o. na akci 
„Zajištění havarijního stavu svahu nad hasičskou stanicí v Ledči nad Sázavou“ za částku 
236.341,80 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.              
11.2011/161RM-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 – Český kynologický svaz ZKO 730 Ledeč 
nad Sázavou - na nákup vybavení a údržbu zařízení cvičiště, vzdělávání instruktorů, pořádání 
akcí pro veřejnost a údržbu pozemku ve výši 10.000,- Kč. 
11.2011/162RM-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 – Lyžařský klub o.s. - na provoz a údržbu ve 
výši 15.000,- Kč. 
11.2011/163RM-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 – Český svaz chovatelů o.s. na pořádání 
krajské soutěžní výstavy ve výši 15.000,- Kč. 
11.2011/164RM-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 – Jan Wenemoser na účast v mezinárodní 
bilympiádě v Soulu ve výši 3.000,- Kč. 
11.2011/165RM-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 – Český rybářský svaz - na ceny pro rybářské 
závody dětí ve výši 5.000,- Kč. 
11.2011/166RM-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 – INSPIRIA o.s. na akci Inspirativní podzim 
ve výši 5.000,- Kč. 
11.2011/167RM-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 – Myslivecké sdružení Želivka-Kožlí o.s. na 
akci Posázavské lesní zkoušky ohařů ve výši 5.000,- Kč. 
11.2011/168RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o bezúplatný 
převod vozidla Škoda Pickup z HZS Kraje Vysočina na Město Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem žádosti. 
11.2011/169RM-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,  bezplatné zapůjčení 
tribuny  pro pořádání sportovní akce „Mistrovství Evropy v adventure race“ v termínu od 16.-
21. 8. 2011.  Miroslavu Janouškovi, Sluneční zátoka, Ledeč nad Sázavou. 



11.2011/170RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a  § 
102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru dlouhodobého pronájmu  části pozemku parc. č. 2215/54 cca 95 m2  v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou, Tyršovo nábřeží. 
11.2011/171RM-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, bezúplatný pronájem části 
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 panu Jaroslavu Řehákovi, bytem Ledeč nad 
Sázavou na dobu 10 let a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
11.2011/172RM-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, prodloužení nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku parc. č. 209/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu 
Pavlu Pánkovi, Ledeč nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31. 8. 2012. 
11.2011/173RM-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. 555 v ulici Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou s paní Ivetou 
Maršounovou, bytem Ledeč nad Sázavou, dohodou s termínem ukončení k 31. 8. 2011. 
11.2011/174RM-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 o ploše 65,90 m2 (2 místnosti - prodejna o ploše 61,46 m2 a 
místnost WC o ploše 4,44 m2) v domě čp. 555, ulice Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou.   

11.2011/175RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, pořádání mezinárodního expedičního závodu 4. členných týmů 
včetně bezúplatného umístění startovacího zařízení v prostoru Mariánského sloupu dne 17. 8. 
2011 od 9.00 do 12.00 hodin na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.  
11.2011/176RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, pořádání petiční akce za uzákonění přímé volby starostů, 
primátorů, hejtmanů a prezidenta, dne 22.8.2011 od 8.00 do 20.00 hodin na Husově náměstí a 
okolních ulicích v Ledči nad Sázavou s tím, že za průběh akce zodpovídá paní Kateřina 
Odvárková, tel.č. 737 165 809. Pronájem pozemku bude bezúplatný. 
11.2011/177RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, žádost Českého kynologického svazu, Základní kynologická 
organizace 730, Ledeč nad Sázavou, Hradec čp. 82 na pořádání akce pro děti a veřejnost  
v prostorách celé rekultivované skládky Rašovec dne 3. 9. 2011. Pronájem pozemku je 
bezplatný. 
11.2011/178RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí platby nájemného 
společnosti Ing. František HORT-REGATECH za pronajaté nebytové prostory v objektu čp. 
145, Mlýnská ulice v Ledči nad Sázavou, které jsou dočasně vyklizeny z důvodu rekonstrukce 
tohoto objektu. S termínem od 20. 6. 2011 do doby opětovného písemného záznamu o předání 
dokončené stavby. 
11.2011/179RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření budoucí smlouvy kupní na 
plynárenské zařízení –  ZTV Plácky I – 18 RD plynovod se společností VČP Net, s.r.o. se 
sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485 na pozemcích v kat. území Ledeč nad Sázavou a  
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka  podpisem smlouvy. 
11.2011/180RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení –  ZTV Plácky I – 18 RD plynovod se 



společností VČP Net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485 na pozemcích v kat. 
území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka  podpisem smlouvy. 
11.2011/181RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, na akci výstavby ZTV v lokalitě Plácky „18 TI Ledeč 
nad Sázavou“ ve výši 900.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem „Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace“. 
11.2011/182RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelové veřejné finanční 
podpory z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Environmentální výchova – třídění odpadu“ 
ve výši 19.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace“. 
 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
11.2011/10RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Mimochodem o.s. - na provoz divadla. 
11.2011/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – INSPIRIA o.s. - na akci Hrdinové Baku. 
11.2011/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, realizaci požadavku žadatele 
o bezplatnou montáž, demontáž a odvoz tribuny při sportovní akci pořádané ve Sluneční 
zátoce v  Ledči nad Sázavou.  
11.2011/13RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů příspěvek na renovaci 
ordinace MUDr. Haně Lokšové, Habrecká čp. 450 Ledeč nad Sázavou. 

 
 
 

IV.  RM ukládá : 
11.2011/6RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá referentovi města Luďku Šímovi, 
aby provedl analýzu nájemní smlouvy s divadelní skupinou Mimochodem a zároveň provedl 
revizi klíčů v celém areálu ledečského hradu. 
Termín: 26. 8. 2011       Zodpovídá: Luděk Šíma 
 
 

V. RM jmenuje : 
11.2011/3RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Bc. Janu Hospodkovou do 
školské rady ZŠ v Ledči nad Sázavou. 
 
 
 

VI.  RM zmocňuje : 
11.2011/4RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Mgr. Petra 
Vaňka k učinění všech právních úkonů a prohlášení – ve formě notářského zápisu – 



potřebných k tomu, aby v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Havlíčkův Brod byly provedeny tyto zápisy : 
- město Ledeč nad Sázavou, IČO 00267759, se sídlem Husovo náměstí č. 7, Ledeč nad 
Sázavou, je jediným vlastníkem celé budovy autobusové čekárny -  občanské vybavenosti bez 
čísla popisného a evidenčního, postavené na nově vytvořených pozemcích označených 
parcelním číslem st. 59 a st. 60 v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou dle geometrického 
plánu č. 92-4/2011 ze dne 24.5.2011, vypracovaného Ludmilou Měkotovou, Koželská 205, 
Ledeč nad Sázavou. 
 
 
 

VII.  RM odvolává : 
11.2011/1RM-odv) Rada města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, MVDr. Pavla Vrbku, na 
základě jeho rezignace, z místa školské rady ZŠ v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 8. 8. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 

 


