
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 12. prosince 2011 

18/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
18.2011/54RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
18.2011/55RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
18.2011/56RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace ze zápisů č. 1-
11 z kontrolních dnů Plácky I. 18 RD. 
 

 

 

II.  RM schvaluje: 
18.2011/247RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710, odst. 1 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 102, odst. 2, 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 1321 ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 31. 12. 2011. 
18.2011/248RM-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. 1321, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 
službou panu M. H., bytem Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 12. 
2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1059,- 
měsíčně.  
18.2011/249RM-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 E. a P. 
S. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
měsíčně ve výši 2715,- Kč.  
18.2011/250RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102, odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost L. S. (nájemce bytu 
č. 6 v  Ledči nad Sázavou) o poskytnutí podnájmu J. U., bytem Sázavka, na dobu určitou ode 
dne 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.  
18.2011/251RM-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 smlouvy  
o Poskytování služby Správa sítě se společností Autocont a.s. a pověřuje starostu města  
Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
18.2011/252RM-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 Smlouvy  
o poskytování telekomunikačních služeb v síti se společností Informační a bezpečnostní 
agentura s.r.o. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
18.2011/253RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odmítnutí a vrácení faktury č. 
1059900133 od EVOS - HYDRO, s.r.o. za zhotovení části komunikace do průmyslové zóny 
v Ledči nad Sázavou. 



18.2011/254RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102, písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem nebytových prostor 
– smuteční síň, Barborka čp. 1100 v Ledči nad Sázavou panu J. P., bytem Petrovice, pošta 
Čáslav s termínem od 1. 1. 2012 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

18.2011/255RM-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 smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 356 v k.ú. Habrek za účelem 
výstavby kanalizace Habrek s krajem Vysočina Jihlava jako vlastníkem a budoucím 
povinným a pověřuje starostu města podpisem této nájemní smlouvy.  

18.2011/256RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem elektrické 
energie pro Město Ledeč nad Sázavou, s firmou Centropol Energy a.s. se sídlem Ústí nad 
Labem ul. Vaníčkova čp. 1594/1 a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy.  
18.2011/257RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102, odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o veřejných službách 
č. 1HU/2012 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s firmou ICOM transport. a.s. Jihlava na 
rok 2012. Předmětem smlouvy je linka č. 350310 Humpolec – Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 
15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 100%. Rada města zmocňuje starostu města 
Mgr. Petra Vaňka podpisem výše uvedené smlouvy. 
18.2011/258RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102, odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, žádost Mgr. Jana Čápa ohledně úhrady 
pronájmu sportovní haly Gymnázia, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou v Koželské ulici, s tím, že 
částka za pronájem haly bude uhrazena přímo na účet Gymnázia, VOŠ a ISŠ Ledeč nad 
Sázavou. 
18.2011/259RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102, odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o 
podnájmu nebytových prostor, uzavřené mezi Oblastní charitou Havlíčkův Brod a Mateřskou 
školou Stínadla ze dne 1. 4. 2003, s tím, že od 1. 1. 2012 si bude Oblastní charita Havlíčkův 
Brod hradit provozní náklady v Mateřské škole Stínadla vlastními prostředky. 
 

III.  RM neschvaluje: 
18.2011/18RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102, odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje žádost manželů E. a P. 
S. o slevu z nájemného z bytu č. 3 v Ledči nad Sázavou, neboť výše nájmu bytu je stanovena 
jako pro byt se sníženou kvalitou.  
    
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
V Ledči nad Sázavou 12. 12. 2011       
Zapsala: Marcela Hálová 


