
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 9. ledna 2012 

1/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
1.2012/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města. 
1.2012/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
1.2012/1RM-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 Renátě Nováčkové 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/1 v  Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 30. 6. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
měsíčně ve výši 1096,- Kč. 
1.2012/2RM-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, Miroslavu Sovovi bytem Ledeč nad 
Sázavou, pronájem bytu č. 4 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od data odstranění závad 
do 30. 6. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
734,- Kč měsíčně a přefakturování odběru elektrické energie. 
1.2012/3RM-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, nájemní smlouvu s panem 
Milanem Nedvědem, bytem Dolní Březinka, na pronájem části letního stadionu – bývalé 
loděnice v Ledči nad Sázavou s termínem od 1. 1. 2012 za 500,-Kč měsíčně a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
1.2012/4RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 5, k pojistné 
smlouvě č. 1517217582, uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, 
Praha 2 a zmocňuje starostu města k podpisu tohoto dodatku. 
1.2012/5RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpověď  pojistné smlouvy č. 
1517217582, uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2, 
pojistné smlouvy č. 48674094-18 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená čp. 
75, Praha 1, a pojistné smlouvy č. 78862861-16 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s. se 
sídlem Spálená čp. 75, Praha 1 a zmocňuje starostu města k podpisu výpovědí pojistných 
smluv. 
1.2012/6RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů předložený Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 
závodním stravování ze dne 19. 8. 2008 uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 
Kovofiniš KF, s.r.o. Rada města zmocňuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem výše 
uvedeného Dodatku č. 3. 



1.2012/7RM-s) Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření „Dohody o svěření osobního 
motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Jaromírou 
Štěpánkovou, pracovnicí OS Městská knihovna s účinností od 10. 1. 2012. 
 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
1.2011/1RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace Oblastní Charitě 
Havlíčkův Brod ve výši 12.269,- Kč na krytí nedoplatku za topení v sociálně terapeutické 
dílně v DPS v Ledči nad Sázavou. 
 
 
 

IV.  RM ruší : 
1.2012/1RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 29. 8. 
2011 číslo 12.2011/187RM-s), kterým byl schválen pronájem části pozemku v kú Ledeč nad 
Sázavou, Tyršovo nábřeží. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 9. 1. 2012       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


