
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 26. března 2012 

6/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
6.2012/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
6.2012/16RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
6.2012/17RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2), 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu 
nebytových prostorů – 1 místnosti o ploše 15,45 m2 užívané jako zlatnictví YKA v budově 
polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 ke dni 30. 6. 2012. 
6.2012/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu z Krajské 
hygienické stanice kraje Vysočina, území pracoviště Havlíčkův Brod o prošetření 
nevyhovujícího stavu provozování mobilních, veřejných WC ve městě, s tím, že návrh řešení 
bude předložen na příští schůzi RM. 
6.2011/19RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 
2012 budou termíny schůzí rady města 16.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06..  
 
 

 

II.  RM schvaluje : 
6.2012/49RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 12 572 se 
společností Výtahy elektro spol. s r. o., Havlíčkův Brod na provádění pravidelného servisu 
plošiny pro zemřelé v objektu smuteční síně, Barborka 1100, Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
6.2012/50RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Junáku svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Ledeč nad Sázavou o povolení startu „Posázavský drsoň“ z Husova náměstí 
v Ledči nad Sázavou dne 19. 5. 2012 a bezplatné užívání tohoto veřejného prostranství. 
6.2011/51RM-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 uzavření nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou 2.NP 2 místnosti o 
ploše 41,23 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok (prostory kantýny) s panem P. H. bytem Kouty 
s termínem od 1. 5. 2012 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
6.2011/52RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 2. čtvrtletí 
roku 2012, a to: 25.06..  
6.2011/53RM-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 02. 04. 2012. 
6.2012/54RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Směrnici Města 



Ledeč nad Sázavou č. 4/2012, která upravuje používání služebních a soukromých motorových 
vozidel ke služebním účelům. 
6.2012/55RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí 
příspěvku ve výši 11.000,- na ceny hokejové soutěže Hobby liga. 
 
 
 

III.  RM ukládá : 
6.2012/4RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá OdMI oslovit další subjekty, 
které se revizemi hřišť zabývají. 
 
 

IV.  RM odkládá : 
6.2012/5RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podepsání smlouvy o nezávislé 
kontrolní činnosti se společností firmou Milan Houžvička, Sportservis ZANAP,  Keteňská čp. 
1329 Praha 9, na provádění pravidelných ročních revizí dětských hřišť. 
6.2012/6RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písmena m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, odkládá rozhodnutí ve věci pronájmu 
uvolněného bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 
 
 

V. RM navrhuje : 
6.2012/1RM-na) Rada města Ledeč nad Sázavou navrhuje zastupitelstvu Města Ledeč nad 
Sázavou určit za člena osadního výboru pana Zdeňka Hlavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 26. 3. 2012       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


