
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 28. května 2012 

10/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
10.2012/34RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města. 
10.2012/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
10.2012/36RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem veřejného prostranství 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou parkoviště před prodejnou Expert dne 13. června 2012, 
firmou 1.FF servis s.r.o. Mezírka čp. 775/1, Brno, smluvní partner Zdravotní pojišťovna Metal -  
Aliance. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
10.2012/101RM-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 licenční smlouvy o veřejném 
provozování reprodukcí hudebních děl za cenu  3.901,- Kč včetně 20% DPH s firmou  OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6, Čs. Armády čp. 
786/20, zákaznické centrum  Havlíčkův Brod, Čechova čp. 3812 a pověřuje starostu města Mgr. 
Petra Vaňka podpisem smlouvy.  
10.2012/102RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmu Český stavitel a.s., Blodkovo nám. 
41/22, Olomouc, jako dodavatele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na dodávku stavby „ 
celková rekonstrukce jedné třídy včetně sociálního zázemí a výdejny jídel v MŠ Stínadla 1049, 
Ledeč nad Sázavou“. 
10.2012/103RM-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 smlouvy o dílo s firmou Český 
stavitel a.s., Blodkovo nám. 41/22, Olomouc, jako dodavatele stavebních prací na zakázku malého 
rozsahu na dodávku stavby „ celková rekonstrukce jedné třídy včetně sociálního zázemí a výdejny 
jídel v MŠ Stínadla 1049, Ledeč nad Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
10.2012/104RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, firmu PYRAMIDA sdružení podnikatelů Hrnčíře čp. 26, 
Ledeč nad Sázavou, jako výrobce stojanu s informačními skříněmi.   
10.2012/105RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako dodavatele repasovaného schodolezu, 
firmu,  Medeos s.r.o., se sídlem Domažlická čp. 1256/1, Praha 3. 
10.2012/106RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné zapůjčení pódia,  FK Kovofiniš 
Ledeč nad Sázavou Havlíčkova čp. 585 na pořádání Městských slavností dne 16. 6. 2012 s tím, že 
dopravu, montáž a demontáž si zajistí žadatel na svoje náklady. 
10.2012/107RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru prodeje 
jednoúčelového zařízení – pódia.  



10.2012/108RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 39 odst. 1 v souladu s § 102 
odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru prodeje 
promítací techniky z objektu bývalého kina v Ledči nad Sázavou. 
10.2012/109RM-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, pronájem veřejných WC, 
v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 60, M. P., bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 
města k podpisu nájemní smlouvy.  
10.2012/110RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Přílohu č. 3, 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 přílohy je výčet spojů linky 200032, na které se 
vztahuje ostatní dopravní obslužnost trasy Vlašim - Čechtice – Ledeč nad Sázavou. 
10.2012/111RM-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 smlouvy o dílo na opravu 
havarijního stavu střešního pláště domu s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou ul. 5. května 
s firmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 139, Ledeč nad Sázavou a 
zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy o dílo.  
10.2012/112RM-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, podat výpověď 
společnosti ATOS, spol.s.r.o., Husovo nám.č. 139, Ledeč nad Sázavou z mandátní smlouvy č. 
001/95 ze dne 22.11.1994 a č. 002/1995 ze dne 29.3.1995, zajišťující správu a údržbu bytového 
fondu a správu zajišťující ostatní služby a objektech v majetku města. 
10.2012/113RM-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, podat výpověď společnosti 
Lesní společnost, a.s., Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou z nájemní smlouvy na správu lesů v majetku 
města.  
10.2012/114RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 
pronajmout nebytové prostory formou výpůjčky v čp. 626 včetně pozemku parc.č. st. 44/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
10.2012/115RM-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, pronájem 3 místností o celkové 
ploše 78,30 m2 ve III.NP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450, společnosti 
Vysočinské nemocnice s.r.o., Ledeč nad Sázavou, Háj 675 s termínem od 1. 7. 2012 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
10.2012/116RM-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 2 místností o ploše 29,12 m2 ve II.NP v budově polikliniky (bývalá rehabilitace), 
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou s termínem vyvěšení od 1. 7. 2012 
10.2012/117RM-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. 1213 v ul. 
5. května 1276 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 31. 5. 2012. 
10.2012/118RM-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 
v domě s pečovatelskou službou paní E. P., bytem Kozlov a to na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 30. 
6. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- měsíčně. 
10.2012/119RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje F. H. prodloužení nájemní 



smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2495,- Kč. 
10.2012/120RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 719 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost L. S. (nájemce bytu v Ledči nad 
Sázavou) o poskytnutí podnájmu M. Ch., bytem Drobovice, na dobu určitou ode dne 1. 6. 2012 do 
30. 5. 2013. 
10.2012/121RM-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, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 
OdMI/106/2011 ze dne 29. 12. 2011 na nebytové prostory v objektu čp. 16, Husovo náměstí 
v Ledči nad Sázavou, uzavřenou s ČR – Úřadem práce, Praha 28 – Nové Město, Karlovo nám. 
1359/1 a pověřuje starostu města podpisem dodatku k NS. 
 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
10.2012/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí platby za pronájem částí 
pozemků v prostoru letního areálu v Ledči nad Sázavou, FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou při 
pořádání Městských slavností dne 16. 6. 2012. 
10.2012/12RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z fondu prevence VZP ČR v rámci programu Zdravá firma v předloženém znění 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Orlická 4/2020, Praha. 
 
 
 

IV.  RM ukládá: 
10.2012/5RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OS, oddělení majetku a investic podat 
výpověď nejpozději s datem 30. 6. 2012 společnosti ATOS, spol. s.r.o., Husovo nám. č. 139, Ledeč 
nad Sázavou a společnosti Lesní společnost, a.s., Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou. 
10.2012/6RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OS, oddělení majetku a investic zahájit úkony 
k novému výběrovému řízení na správu lesů v majetku města a na správu bytového a nebytového 
fondu ve vlastnictví města. 
10.2012/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OS, oddělení majetku a investic podat 
výpověď nejpozději s datem 30. 6. 2012 Oblastní charitě Havlíčkův Brod. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 28. 5. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 


