
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 14. května 2012 

9/2012/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
9.2012/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města. 
9.2012/29RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
9.2012/30RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí nabídky připojení k internetu. 
9.2012/31RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného prostranství na 
Husově náměstí v Ledči nad Sázavou (u sochy Mistra Jana Husa) dne 4. června 2012, firmou 
mbcomp Martin Bezouška, Nové Město čp. 82, Světlá nad Sázavou, za účelem umístění 
prezentačního stánku firmy.  
9.2012/32RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění předzahrádky před provozovnou 
„Starvin“ na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou společností EUROPEAK s.r.o. Praha 10, Pod 
Altánem 105/9. 
9.2012/33RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 706 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 6 v Ledči nad Sázavou 
na sestry H. V. a J. V., obě bytem Ledeč nad Sázavou, ode dne 9. 4. 2012 do 9. 4. 2014.  
 
 

II.  RM schvaluje: 
9.2012/91RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z  rozpočtu Kraje Vysočina na 
financování provozních nákladů Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou v celkové výši 107.700,- 
Kč.   
9.2012/92RM-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, obsah smlouvy na správu letního 
areálu se společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
9.2012/93RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přijetí Partnerské smlouvy o spolupráci při využívání a 
úklidu veřejně přístupných venkovních prostor hradu. 
9.2012/94RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem částí pozemků v prostoru letního areálu 
v Ledči nad Sázavou, FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou na pořádání Městských slavností dne 16. 6. 
2012 za celkovou částku 4.600,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
9.2012/95RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zapůjčení 3 ks mobilních WC na kulturní akci 
hudebního festivalu do obce Kouty na den 18. 8. 2012 s tím, že doprava a náklady spojené s čištěním 
budou hrazeny Obcí Kouty. 
9.2012/96RM-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 ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu bytu č. 32 v ul. 5. května 1252 
v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 20. 5. 2012. 



9.2012/97RM-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. 
32, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní E. K., bytem Kožlí, a to na dobu 
určitou od 21. 5. 2012 do 31. 5. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2078,-Kč měsíčně. 
9.2012/98RM-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. 
11, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu V. J., bytem Ledeč nad Sázavou, a to 
na dobu určitou od 21. 5. 2012 do 31. 5. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.080,- měsíčně. 
9.2012/99RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, na základě žádosti města Zruče nad 
Sázavou, prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů z ledečského muzea (viz smlouva), a to do 30. 
září 2014. 
9.2012/100RM-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 pí Marcelou Končelovou, pracovnicí 
odboru samosprávy s účinností od 15. 5. 2012. 
 
 

III.  RM odkládá: 
9.2012/13RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem veřejných WC, v Ledči 
nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 60, M. P., bytem Ledeč nad Sázavou.  
9.2012/14RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost pana J. P. ohledně prodeje 
promítací techniky ze zrušeného kina za částku 5.000,- Kč. 
 
 

IV.  RM zmocňuje: 
9.2012/4RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů 
Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou.  
9.2012/5RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu Partnerské 
smlouvy o spolupráci při využívání a úklidu veřejně přístupných venkovních prostor hradu. 
9.2012/6RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů z ledečského muzea. 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 14. 5. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 


