
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 10. října 2011 

14/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
14.2011/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
14.2011/42RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
14.2011/43RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.8.2011/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
14.2011/44RM-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, písemné podání Z. L., 
v kterém žádá opětovně projednat výměnu bytu v ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, za 
uvolněný byt v ul. Jaroslava Haška v Ledči nad Sázavou.  
 
 
 
 

II.  RM schvaluje: 
14.2011/206RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na písemné podání 
Zdenky Lebedové o opětovné projednání výměny bytu v předloženém znění.  
14.2011/207RM-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 F. H. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 1 v ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 
31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně 
ve výši 2495,- Kč. 
14.2011/208RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vzdát se práva a prominout 
pohledávku za nájem a služby spojené s užíváním bytu po zemřelém Z. M., nájemci bytu v ul. 
J. Haška v Ledči nad Sázavou.  
14.2011/209RM-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, registraci městské 
knihovny pod rámcovou smlouvu Ministerstva kultury a pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem registračního formuláře. 
14.2011/210RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, postupné zrušení pojistných 
smluv pojištění motorových vozidel podle výročí uzavření a zmocňuje starostu města 
podpisem žádostí o zrušení pojistných smluv.  
14.2011/211RM-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 do jedné flotilové smlouvy 
POV 100/100 mil. s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. se sídlem Budějovická čp. 5,140 
21 Praha 4 a zmocňuje starostu města k podpisu příslušných smluv. 



14.2011/212RM-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, žádost Ing. Františka 
Fialy, Palackého náměstí čp. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí a povoluje provozování 
prodejních trhů v roce 2012 a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku smlouvy. 
14.2011/213RM-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, žádost Ing. Františka 
Fialy, Palackého náměstí čp. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí a povoluje provozování 
vánočních trhů na Husově náměstí v  Ledči nad Sázavou každou středu v termínech 7. 12., 14. 
12., 21. 12. 2011 (nad rámec pravidelných měsíčních trhů). 
14.2011/214RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušení smlouvy o dílo č. 
S 80/2004 (sezónní údržba zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 
Společenstvím vlastníků bytů ul. 5. května 629, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 
14.2011/215RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nátěr stropu a železných 
nosníků sportovní haly v  Ledči nad Sázavou ul. Nádražní, firmou Jan Tesárek, malby nátěry, 
Vickovice čp. 5, Čáslav a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo.  
14.2011/216RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydat předběžný souhlas 
vlastníka nemovitosti s umístněním sídla společnosti SAMARITAN CZ v.o.s., ve stávajících 
pronajatých prostorech v budově čp. 450 (poliklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou 
14.2011/217RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podnájem společnosti 
Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou v pronajatých prostorách dle 
nájemní smlouvy z roku 2004 v I.NP v prostorách interny v budově polikliniky čp. 450, ul. 
Habrecká, Ledeč nad Sázavou pro MUDr. Petra Judu, IČ: 15060641 za účelem provozování 
ortopedické ambulance s termínem od 1. 10. 2011. 
14.2011/218RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podnájem společnosti 
Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou v pronajatých prostorách dle 
nájemní smlouvy z roku 2004 – bytu č. 1 v objektu nemocnice Háj v Ledči nad Sázavou pro 
MUDr. Iuliii Pavlenkovou, nar. 8. 12. 1967 na dobu určitou – od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 
14.2011/219RM-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 
nebytových prostor – dvou místností o ploše 25,00 m2 - v domě čp. 560 v ulici Hlaváčova 
v Ledči nad Sázavou paní J. R. bytem Ledeč nad Sázavou za cenu 300,- Kč/m2/rok (bez 
inflace) dočasně od 1. 11. 2011.   
14.2011/220RM-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 Smlouva o užití, 
implementaci a provozní podpoře informačního systému eOBEC se společností Asseco 
Solutions, a.s. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
14.2011/221RM-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 - Ing. J. D., bytem Ledeč nad Sázavou - na 
úhradu pronájmu Synagogy za pořádání koncertu „Jidiš ve třech“ ve výši 2400,- Kč. 
 
 
 
 
 



III.  RM neschvaluje: 
14.2011/16RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění J. P. žádost o prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 
14.2011/17RM-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, snížení ceny 
z nájmu nebytových prostor – 4 místností o ploše 63,60 m2 – v domě čp. 561 v ulici 
Hlaváčova v Ledči nad Sázavou, které má pronajaté paní J. R. bytem Ledeč nad Sázavou 
z ceny 600,- Kč/m2/rok + inflace na 300,- Kč/m2/rok.     
 
 

IV.  RM ukládá: 
14.2011/9RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru matriky a sociálních služeb 
činit úkony k vyklizení bytu v ul. Čechova v Ledči nad Sázavou a pohledávku za nájem a 
služby na J. P. vymáhat soudní cestou. 
 
 

V. RM odkládá: 
14.2011/5RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá žádost paní P. P., bytem Ledeč nad 
Sázavou o pronájem nebytových prostor v domě čp. 498, ulice 28. října, Ledeč nad Sázavou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 11. 10. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


