
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 30. dubna 2012 

8/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
8.2012/23RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
8.2012/24RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města.  
8.2012/25RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu č. 11 v čp. 
1252 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panem V. P. dnem 
16. 4. 2012.  
8.2012/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu č. 26 v čp. 
1252 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou po zemřelé paní V. 
T. dnem 30. 4. 2012.  
8.2012/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu č. 1102 v čp. 
1276 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou po zemřelé paní M. 
J. dnem 30. 4. 2012. 
 

 

II.  RM schvaluje: 
8.2012/75RM-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 Smlouvy o 
zveřejnění inzerce Města Ledeč nad Sázavou (městský úřad, městská knihovna, informační 
centrum a městské muzeum - hrad) ve Zlatých stránkách – Kraj Vysočina 2012/2013 
v předloženém znění se společností MEDIATEL spol. s r.o., Thámova 137/16, Praha 8.  
8.2012/76RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasné vyjádření k prvnímu řízení o vydání 
povolení firmě Lucky Money, a.s. k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně 
Stylová Pivnice.  
8.2012/77RM-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 Sokol na „energie a zajištění plného provozu 
sokolovny“ ve výši 40.000,- Kč. 
8.2012/78RM-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 Sokol na „Den matek“ ve výši 10.000,- Kč. 
8.2012/79RM-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 – HC-Ledeč,oddíl krasobruslení na „II.ročník ledečské 
piruety 2012“ ve výši 5.000,- Kč. 
8.2012/80RM-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 – pan Radek Ujčík na akci „Country na kolejích“ ve výši 
3.000,- Kč. 



8.2012/81RM-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 – NOTORIX DENATUR na akci „Bitva o Notorburg“ ve 
výši 12.000,- Kč. 
8.2012/82RM-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. 
8.2012/83RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr zpracovatele projektové 
dokumentace na rekonstrukci ČOV pro nemocnici Háj u Ledče nad Sázavou – Ing. Ondřej 
Mlčoch. 
8.2012/84RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě podané žádosti panem 
Jiřím Součkem a Ing. Pavlem Viktorou z Ledče nad Sázavou  a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 
vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro kulturní 
akci „Pálení čarodějnic“  v prostorách rekultivované skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou 
dne 30. 4. 2012 od 19.00 hod. do 1. 5. 2012 do 2:00 hodin. 
 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 na pronajatých pozemcích a též na 

pozemcích k nim přilehlých. 
8.2012/85RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, bezplatné využití pozemku Města v k. ú. Ledeč nad 
Sázavou, pořadatelskému výboru zastoupeným p. J. S. a Ing. P. V. k uspořádání kulturní akce 
„Pálení čarodějnic“ na den 30. 4. 2012. 
- Pořadatelský výbor zabezpečí dodržování všech právních předpisů a vyhlášek 

vztahujících se k organizování veřejných kulturních akcí a požární dozor. Po ukončení 
akce bude pronajatý prostor uklizen a uveden do původního stavu. 

8.2012/86RM-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, panu K. F. pronájem bytu 
v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 4. 5. 2012 do 31. 7. 2012. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1096,- Kč měsíčně.  
8.2012/87RM-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. 26, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní D. 
K., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 4. 5. 2012 do 31.5.2013. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- měsíčně.  
8.2012/88RM-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. 1102, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 
J. Z., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 4. 5. 2012 do 31. 5. 2013. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1286,- měsíčně.  



8.2012/89RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina na 
podporu turistických center v kraji Vysočina ve výši 44.500,- Kč.  
8.2012/90RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, využití SW nástroje „Vzdálená pomoc“ firmy 
GEFOS, a.s. 
 

III.  RM neschvaluje: 
8.2012/10RM-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 – BERUŠKA HB o.s. na „Letní motivační 
pobyt pro děti – Poznej svoje emoce“. 
 
 

IV.  RM odkládá: 
8.2012/11RM-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 – o.s. MOLEKUL – mírné oživení ledečské kultury na 
„Kulturní akce 2012“. 
8.2012/12RM-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 – J. K. na akci „Ledeč nad Sázavou Dům čp. 76- obnova a 
konzervace jižního a západního průčelí bytového domu“. 
 

V. RM pověřuje: 
8.2012/1RM-po) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102, odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem Smlouvy o zveřejnění inzerce Města Ledeč nad Sázavou (městský úřad, 
městská knihovna, informační centrum a městské muzeum - hrad) ve Zlatých stránkách – Kraj 
Vysočina 2012/2013 v předloženém znění se společností MEDIATEL spol. s r.o., Thámova 
137/16, Praha 8  

 
 
VI.  RM zmocňuje: 

8.2012/1RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu Výzvy 
se souhlasným vyjádřením pro Ministerstvo financí České republiky.  
8.2012/2RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu turistických center 
v kraji Vysočina ve výši 44.500,- Kč. 
8.2012/3RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu 
souhlasu s využitím SW nástroje „Vzdálená pomoc“ od firmy GEFOS, a.s.   
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 
 

V Ledči nad Sázavou 30. 4. 2012       
Zapsala: Marcela Hálová 


