
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 19. září 2011 

13/2011/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
13.2011/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
13.2011/36RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
13.2011/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí žádost TJ Kovofiniš 
Ledeč nad Sázavou o udělení výjimky ve věci pronájmu tělocvičny ZŠ Komenského. 
13.2011/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o podnájmu 
nebytových prostor budovy čp231 v Ledči nad Sázavou ul. Nádražní, za účelem hudebních 
zkoušek, uzavřenou mezi Základní uměleckou školou Ledeč nad Sázavou, Nádražní čp. 231 
a hudební skupinou VÍKEND, zastoupenou Ing. Gustavem Hájkem, bytem Ledeč nad 
Sázavou ul. Stínadla čp. 1044. 
13.2011/39RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí nabídku vystoupení 
Anety Langerové, Art Shock, s.r.o., Horova 347/12, 251 01 Říčany. 
13.2011/40RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí nabídku Pražské komorní 
zpěvohry na lidovou operu Járy Beneše „Na tý louce zelený“. 
 
 
 

II.  RM schvaluje: 
13.2011/200RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na 
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro Ledeč nad Sázavou“, fi. Envipartner, s.r.o., 
se sídlem Štířice, Pšeník 376/11, 639 00 Brno za částku 80.000,- Kč bez DPH. A pověřuje 
starostu Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
13.2011/201RM-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 rekonstrukce 
autobusové čekárny firmou Sruby Bohemia, se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Nádražní čp. 
1247 a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu smlouvy. 
13.2011/202RM-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 ke 
smlouvě o výpůjčce na nebytové prostory č. KŘ-70/5-2009 ze dne 6.42009 s Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina a pověřuje starostu města jeho podpisem.   
13.2011/203RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102, zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění, schvaluje ukončení smlouvy o dodávkách elektrické energie 
s firmou Centropol Energy a.s. se sídlem Ústí nad Labem ul. Vaníčkova čp. 1594/1 ke dni 31. 
12. 2011 a zmocňuje starostu města k podpisu výpovědi smlouvy 
13.2011/204RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program jednání 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 26. 9. 2011. 
13.2011/205RM-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 § 23 odst. 3 zákona 



č.561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, pro školní rok 2011/2012 povolení navýšení počtu 
dětí ve třídách mateřské školy Ledeč nad Sázavou následovně: 
Mateřská škola Stínadla: 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí 
Mateřská škola 28. října: 1. třída 28 dětí 
Mateřská škola Družstevní: 1. třída 28 dětí. 
 
 
 

III.  RM ukládá: 
13.2011/8RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá Otakaru Kubátovi postoupit 
žádost TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou o udělení výjimky ve věci pronájmu tělocvičny ZŠ 
Komenského vedení ZŠ Ledeč nad Sázavou. 
 
  
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 19. 9. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


