
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 23. ledna 2012 

2/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
2.2012/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města. 
2.2012/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
2.2012/5RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 30.11.2011/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 
 

II.  RM schvaluje : 
2.2012/8RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Následná péče o sadové úpravy u hradu v Ledči nad Sázavou“ s firmou EKOIMPEX 
Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov.  
2.2012/9RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Mulčování trávy v areálu motokrosového závodiště v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  
2.2012/10RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Povýsadbová péče o lesopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  
2.2012/11RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Povýsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“ s firmou 
EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov.  
2.2012/12RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo - 
"Následná péče o sadové úpravy Husova náměstí v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou.  
2.2012/13RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje jako zřizovatel této PO dle § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
věcných darů ve výši 10.083,- Kč pro děti Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, IČ 71004084 - 
v souladu s obsahem darovacích smluv. 
2.2012/14RM-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, ukončení nájmu 
nebytových prostor - v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 
dohodou s firmou Quantus Omega s.r.o. se sídlem Pstružná čp. 821 Praha 10, zastoupena 
jednatelem J. P., bytem Dobrá Voda ke dni 31. 1. 2012. 



2.2012/15RM-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 - v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450, E. P., 
bytem Dobrá Voda, Ledeč nad Sázavou od 1. 2. 2012 a zmocňuje starostu města k podpisu 
nájemní smlouvy. 
2.2012/16RM-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. 1325 ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 31. 1. 2012. 
2.2012/17RM-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. 1325, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
M. S., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 
2.2012/18RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 a § 76 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, panu Mgr. 
Petru Vaňkovi – starostovi města náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 
2011.   
2.2012/19RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 a § 76 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, panu 
Jaroslavu Doležalovi – místostarostovi města náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou 
dovolenou roku 2011.   

2.2012/20RM-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 30. 01. 2012. 
2.2012/21RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti firmy Grass 
s.r.o., Hotel Sázava Ledeč nad Sázavou 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 v hotelu Sázava Ledeč n. S. v roce 2012. Akce budou ukončeny v 04:00 hod. Rada 
Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 
- 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 hotelu 
Sázava v Ledči n. S. a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
2.2012/22RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti TJ Sokol 
Ledeč nad Sázavou 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 v roce 2012 
sokolovně Ledeč n. S., Tyršovo nábř. 433. Akce budou ukončeny v 04:00 hod. Rada Města 
podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 
- 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 TJ 
Sokol a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
2.2012/23RM-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 Ing. 
Bc. Lenkou Vejsadovou, pracovnicí odboru výstavby a ŽP s účinností od 24. 1. 2012. 
2.2012/24RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění přílohu č. 1 k dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu 
městských lesů s Lesní společností, a.s., Ledeč nad Sázavou, kterou se nájemné za městské 
lesy v roce 2011 zvyšuje o částku 185 000,- Kč. 
2.2012/25RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu městských lesů 
s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se určuje nájemné za městské lesy pro rok 
2012 ve výši 450 000,- Kč.  
 
 
      
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 23. 1. 2012       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


