
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 29. srpna 2011 

12/2011/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
12.2011/30RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
12.2011/31RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
12.2011/32RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení nájemce bytu č. 2 v ul.  
5. května pana Vladimíra Adámka a žádost firmy Atos s. r. o. Ledeč nad Sázavou k vydání 
souhlasu pronajímatele. 
12.2011/33RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o parkovacích 
automatech. 
12.2011/34RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o splnění 
úkolu uloženého Luďkovi Šímovi RM dne 8.8.2011, č. usnesení 11.2011/6RM-u).    
 
 

II.  RM schvaluje: 
12.2011/183RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti Hotelu 
Sázava Ledeč n. S., zastoupeného paní Janou Kellnerovou, 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 
akce pořádané touto organizací do konce roku 2011 (viz příloha). Akce budou ukončeny v 03 
hodin. Rada Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 
- každá akce bude řádně (v souladu s OZV č.7/2008 ohlášena, 
- 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. 
12.2011/184RM-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: Irena Novotná – 
MAGNETICKÁ MÍSTA, Přátelství 6, 350 02 Cheb, IČ – 74331736 a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy. 
12.2011/185RM-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 45/2003 
(sezónní údržba zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a paní Taťánou 
Součkovou, Ledeč nad Sázavou. 
12.2011/186RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s  § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 147/2008 ze dne 18.8.2008 (monitoring skalních masivů) uzavřený mezi Městem Ledeč 
nad Sázavou a RNDr. Josef Stemberk, CS. – IG Ateliér a pověřuje starostu města jeho 
podpisem.   



12.2011/187RM-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 na dobu 25ti let,  
část pozemku parc. č. 2215/54 cca 95 m2  v k.ú. Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží panu 
Ing. Václavu Vavřičkovi CSc. bytem Pardubice za částku 1.200,-    Kč/rok a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka k podpisu smlouvy. 
12.2011/188RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné zapůjčení tribuny 
na kulturní akci Notorburg – fest, občanskému sdružení Notorix Denatur.  
12.2011/189RM-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, dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě č. OdMI 59/2011-N ze dne 23.6.2011 na pronájem garáže v budově 
polikliniky v Ledči nad Sázavou s panem Janem Tesárkem s platností od 1.9.2011 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem.   
12.2011/190RM-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, dodatek č. 7 ke 
smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 20.12.2004 na pronájem nebytových prostor  
v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou s nástupcem společnosti s Vysočinské nemocnice, 
s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou s platností od 1.9.2011 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem.   
12.2011/191RM-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, dodatek č. 4 ke 
smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 20.12.2004 na pronájem nebytových prostor  
v nemocnici Háj v Ledči nad Sázavou s nástupcem společnosti s Vysočinské nemocnice, 
s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou s platností od 1.9.2011 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem.   
12.2011/192RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitele na projektovou 
dokumentaci na akci „Výměnu oken komplexu budov ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou“ 
firmu Stránský – Ing. Stránský, projektová, realitní a stavební společnost, Sokolovská 236, 
Ústí nad Orlicí za nabídkovou cenu 33.000,- Kč a pověřuje starostu města jeho smlouvy.   
12.2011/193RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele 
„Varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“ a to fi. KonekTel, 
a.s., se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice za celkovou nabídnutou cenu 2.998.042,- Kč 
bez DPH a doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy na zhotovení díla se s výše 
uvedenou firmou.  
12.2011/194RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zrušení výběrového řízení veřejné zakázky 
na dodavatele „Zpracování digitálního povodňového plánu pro Ledeč nad Sázavou“.   
12.2011/195RM-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 Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání mezi městem Ledeč nad Sázavou a MPSV a 
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
12.2011/196RM-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, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní Marii Krčilové, bytem 
Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od předání uvolněného bytu dědici na dobu jednoho 
roku. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1286,- 
měsíčně. 
 
 



12.2011/197RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  žádost o.s. Molekul  o povolení ke vstupu 
do jeskyně Pod Šeptouchovem u příležitosti „Dne ledečských památek“ ve dnech 17-
18.9.2011. 
12.2011/198RM-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 dohody na splátkový 
kalendář na úhradu pokuty z přestupkového řízení s Josefem Kocsisem, bytem Ledeč nad 
Sázavou a zmocňuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu dohody. 
12.2011/199RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ceník Tělocvičny při ZŠ 
Nádražní, platný od 1.9.2011. 

 

III.  RM neschvaluje: 
12.2011/14RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Zdeňce Lebedové 
žádost o výměnu bytu č. 8 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou za byt č. 8 
v domě čp. 572, ul. Jaroslava Haška v Ledči nad Sázavou. V tomto případě nejsou naplněny 
zákonné podmínky ustanovení § 715 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
12.2011/15RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  žádost o.s. Molekul  o povolení ke vstupu 
do věže polikliniky, městské šatlavy u příležitosti „Dne ledečských památek“ ve dnech 17-
18.9.2011. 
 
 

IV.  RM pověřuje: 
12.2011/4RM-po) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města podpisem budoucích 
komisionářských smluv mezi komisionářem Městem Ledeč nad Sázavou – organizační 
složkou Informační centrum Ledeč nad Sázavou a komitentem.   
 

 

V. RM ukládá:  
12.2011/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmě Atos s. r. o. Ledeč nad Sázavou, 
aby v rámci smluvního vztahu vyplývajícího z mandátní smlouvy mezi ní a Městem Ledeč 
nad Sázavou upravila tiskopisy prohlášení nájemce bytu a nájemní smlouvy tak, aby tyto byly 
v souladu s právními předpisy dle platného znění. 

 
 

 
 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 29. 8. 2011       
Zapsala: Marcela Hálová 


