
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 13. února 2012 

3/2012/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
3.2012/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města. 
3.2012/7RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
3.2012/8RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou projednala „Protokol o kontrole“ auditora 
Ing. Pavla Lelka CSc. ze dne 10. 2. 2012 o vnitřním kontrolním systému hospodaření 
s veřejnými prostředky se zaměřením na vnitřní kontrolní systém organizace a poskytování 
dotací a příspěvků v roce 2011 a v souladu s §102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, tento protokol bere na vědomí.   
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
3.2012/26RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí poplatku za služby spojené 
s užíváním nebytového prostoru v budově čp. 16, na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, 
Svazu důchodců ČR, základní organizace Ledeč nad Sázavou ve výši 10.531,00 Kč. 
3.2012/27RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů A. Z. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 3. 
2012 do 28. 2. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši 1.604,- Kč měsíčně. 
3.2012/28RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti Společenství 
pracovníků školy (VOŠ), Koželská 551, Ledči nad a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 
7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro ples pořádaný touto 
organizací 10. 2.  2012. Akce bude ukončena v 03:00 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 
sokolovny v Ledči n. S. a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
3.2012/29RM-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 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro roky 2010-
2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny 
dopravního výkonu pro rok 2012, a to 31,24,-Kč/1km. Rada města pověřuje starostu města 
podpisem Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. 



3.2012/30RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 641/155/2010-
11 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti 
v roce 2010 - 2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou VEOLIA Transport VČ a.s. Chrudim 
v předloženém znění. Předmětem dodatku je prodloužení spoje č. 5 linky 600620 o 2 km 
s obsluhou zastávek Bojiště a Bojiště, samoty, a vyjmutí 2 km na spoji č. 19 linky 600620 - 
zajíždění do Mstislavic. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 k výše 
uvedené smlouvě. 
3.2012/31RM-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 – TJ Kovofiniš - na úhradu pronájmů sportovní haly a 
tělocvičny ZŠ za měsíce leden a únor 2012 ve výši 45.000,- Kč. Příspěvek bude vyúčtován 
proti fakturám vystaveným provozovateli sportovních zařízení. 
3.2012/32RM-s) Rada Města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje poskytování darů - palivového dřeva pocházejícího 
z údržby městské zeleně - Římskokatolické farnosti, děkanství Ledeč nad Sázavou, IČ 150 
60 713, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Mlýnská 148, PSČ 584 01, a to v celkové výši hodnoty 
darů do 20.000,- Kč. Rada Města Ledeč nad Sázavou pověřuje starostu města podpisem 
darovacích smluv. 
 
 

III.  RM ukládá : 
3.2012/1RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic svolat 
jednání za účasti vedení města a TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. k dořešení pronájmu letního 
stadionu v Ledči nad Sázavou. 
3.2012/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic poskytnout 
součinnost s. p. Lesy ČR, státní správa Ledeč nad Sázavou za účelem zajištění podkladů 
k odkoupení pozemku parc. č. 2604/5 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, ul. Pivovarská (v objektu 
sběrných surovin). 
 
 

IV.  RM odkládá : 
3.2012/1RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na 
nebytové prostory v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 s firmou 
Lékárna Média, se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450. 
3.2012/2RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, řešení pronájmu letního stadionu 
v Ledči nad Sázavou.  
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

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


