
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 16. dubna 2012 

7/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
7.2012/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
7.2012/21RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
7.2012/22RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 29. 2. 2012) a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

 

II.  RM schvaluje: 
7.2012/56RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatný pronájem zasedací 
místnosti v budově čp. 16 v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, dne 22. 5. 2012 v době od 
14.00-15.30 hod., Svazu důchodců ČR, občanskému sdružení, Základní organizace, Ledeč 
nad Sázavou.  
7.2012/57RM-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 paní Ing. D. J. pronájem 
bytu č. 8 v  Ledči nad Sázavou, na dobu neurčitou od 1. 5. 2012. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2194,- Kč měsíčně. 
7.2012/58RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení v Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 
Z. K., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1878,- 
měsíčně. 
7.2012/59RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje žádost paní H. F. o poskytnutí 
podnájmu I. Š., bytem Ledeč nad Sázavou a T. M., bytem Praha – západ, a to na dobu určitou 
ode dne 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013. 
7.2012/60RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 700 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů společný nájem bytu v Ledči 
nad Sázavou dosavadnímu nájemci H. Z. a jejímu synovi M. Z.. 
7.2012/61RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřízení pobočky společnosti PERSAG 
Uničov a.s. se sídlem Uničov – Brtníčko čp. 1032, 783 93 Uničov, v bytové jednotce (budovy 
DPS) na adrese Ledeč nad Sázavou, ul. 5. května čp. 1202, na základě žádosti V. A. s tím, že 
se nebude měnit účel využití bytové jednotky. 
7.2012/62RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění provozování Veřejných WC pouze 
prostřednictvím pracovníků IC dle současného stavu. 
7.2012/63RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 
odst. 2, písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 



zveřejnění záměru pronájmu veřejných WC nacházejících se v budově čp. 60, Husovo 
náměstí, Ledeč nad Sázavou. 
7.2012/64RM-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 – Český svaz včelařů na „Opravu včelařského domu“ ve 
výši 10.000,- Kč. 
7.2012/65RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, FK Kovofiniš bezplatné zapůjčení 
4ks chemických WC na akci Městské slavnosti Ledeč nad Sázavou. 
7.2012/66RM-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 dotace z prostředků 
vyčleněných radě města – FK Kovofiniš na „ pokrytí nákladů spojených s tréninkovými 
jednotkami fotbalové mládeže konané v zimním tréninkovém období od 11/11-3/12“ ve výši 
34.850,- Kč. 
7.2012/67RM-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 – ZKO 730 Ledeč n/S na „ Opravu klubovny ZKO, 
dovybavování výcvikovými pomůckami“ ve výši 5.000,- Kč. 
7.2012/68RM-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 dotace z prostředků 
vyčleněných radě města – TJ Kovofiniš na „ provozní náklady TJ Kovofiniš spojené 
s pronájmem sportovní haly“ ve výši 50.000,- Kč. 
7.2012/69RM-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 – Melechov na akce „Vilémovická 120ka,Xterra 
Melechov,Stvořidla kros, pohár Melechova“ ve výši 17.000,- Kč. 
7.2012/70RM-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 dotace z prostředků 
vyčleněných radě města – Náboženská obec CČSH Ledeč n.Sáz. na „Obnovu střešního pláště 
Husova sboru“ ve výši 50.000,- Kč. 
7.2012/71RM-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 – Český svaz chovatelů na „Oslavu 90. let činnosti“ ve 
výši 10.000,- Kč. 
7.2012/72RM-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 – Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Ledeč nad 
Sázavou na akci „Posázavský drsoň 2012 ve výši 5.000,- Kč. 
7.2012/73RM-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 dotace z prostředků 
vyčleněných radě města –o.s. MOLEKUL - mírné oživení ledečské kultury na „VI.Staročeská 
pouť“ ve výši 40.000,- Kč. 
7.2012/74RM-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 „ úhrady elektřiny za období 10/11-
2/12“ ve výši 14.839,- Kč. 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
7.2012/3RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o nezávislé kontrolní 



činnosti se společností firmou Milan Houžvička, Sportservis ZANAP, Keteňská čp. 1329, 
Praha 9.  
7.2012/4RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Oblastní charita Havlíčkův Brod na 
doplacení dlužné částky za topení z r. 2010. 
7.2012/5RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – FK Kovofiniš na „ technické vybavení 
oddílu všech týmů a provoz chodu oddílu, dopravné a náklady spojené s dopravou na utkání 
všech týmů“. 
7.2012/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – FK Kovofiniš na „ Městské slavnosti Ledeč 
nad Sázavou“. 
7.2012/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina-pracoviště Havlíčkův Brod na „Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina-
pracoviště Havlíčkův Brod“. 
7.2012/8RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – Věra Kosinová – DANETA, zařízení pro 
zdravotně postižené na „denní stacionář DANETA, Chráněné bydlení DANETA“. 
7.2012/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – FOKUS Vysočina na akci „sociální služby 
v Ledči nad Sázavou“. 
 
 

IV.  RM odkládá: 
7.2012/7RM-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. 
7.2012/8RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá 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 – pan Radek Ujčík na akci „Country na kolejích“. 
7.2012/9RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá 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 – NOTORIX DENATUR na akci „Bitva o Notorburg“. 
7.2012/10RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá 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 – Jarmila Kohlmayerová na akci „Ledeč nad Sázavou 
Dům čp. 76- obnova a konzervace jižního a západního průčelí bytového domu“. 
 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 
 

V Ledči nad Sázavou 16. 4. 2012       
Zapsala: Lenka Ryšavá 


