
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 18. června 2012 

12/2012/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
12.2012/40RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
12.2012/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
12.2012/42RM-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, smlouvu o nájmu nebytových 
prostor v budově MŠ Stínadla v Ledči nad Sázavou uzavřenou mezi MŠ Ledeč nad Sázavou a 
Základní školou, Habrecká 378, Ledeč nad Sázavou.  
 
 
 
  

II.  RM schvaluje: 
12.2012/143RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej promítací techniky 
z objektu bývalého kina v Ledči nad Sázavou, firmě Jan Pešek – Filmové studio JANFILM, 
Petrovice čp. 26, 582 82 Golčův Jeníkov za částku 5.000,- Kč + DPH a pověřuje starostu 
města k podpisu smlouvy. 
12.2012/144RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu a § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmu Jakeš Vlastislav – MAN, se 
sídlem Česká Bělá čp. 38, Česká Bělá, na realizaci rekonstrukce sportovní podlahy v objektu 
tělocvičny v Ledči nad Sázavou ul. Nádražní u ZŠ variantou č. 2 - frézováním a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.   
12.2012/145RM-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, smlouvu o výpůjčce 
s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na nebytové prostory v čp. 626 včetně 
pozemku parc.č. st. 44/2 – zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Ledeč nad Sázavou a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
12.2012/146RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, konání akce „DEN SE 
ZVÍŘATY“ dne 21. 6. 2012, pořádaný Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou na 
pozemku parc.č. poz. 2454 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, ul. Pivovarská. 
12.2012/147RM-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 – Petru Soukupovi - PeSo na „kulturní akce- 
Melechovský okruh“ ve výši 5.000,- Kč. 
12.2012/148RM-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 – Mimochodem na „Mimofest 2012“ ve výši 
7.000,- Kč. 
 



12.2012/149RM-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 27.980,- Kč. 
12.2012/150RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej jednoúčelového 
zařízení – pódia firmě TS Ledeč nad Sázavou se sídlem Pod Stínadly čp. 592, Ledeč nad 
Sázavou za částku 17.500,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
12.2012/151RM-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 daru z  rozpočtu Kraje 
Vysočina na podporu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb 
středisek volného času v Ledči nad Sázavou v celkové výši 114.792,-Kč.   
12.2012/152RM-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. 7, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu P. 
H. bytem Zbraslavice a to na dobu určitou od předání uvolněného bytu dědici na dobu 
jednoho roku. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 
měsíčně. 
12.2012/153RM-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 25. 6. 2012. 
12.2012/154RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, výběr firmy GRANT plus s.r.o., Nádražní 
397, 580 01 Havlíčkův Brod na dodávku služby zabezpečení nadlimitního otevřeného 
zadávacího řízení v rámci projektu „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“, za částku 
44.000,- Kč bez DPH. 
12.2011/155RM-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 – Automotoklubu Ledeč nad Sázavou „sportovní akci - 
Inter Mistrovství České republiky 2012 – MOTOKROS“ konané dne 24. 6. 2012 “ ve 
výši 21.000,- Kč. 
 
 
 

III.  RM zmocňuje: 
12.2012/10RM-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 podporu 
vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času 
v Ledči nad Sázavou.  
12.2012/11RM-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 
Mandátní smlouvy s firmou GRANT plus s.r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod na 
dodávku služby zabezpečení nadlimitního otevřeného zadávacího řízení v rámci projektu 
„Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“, za částku 44.000,- Kč bez DPH. 
 
 
 
 



IV.  RM odkládá: 
12.2012/16RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o výpůjčce 
nemovitostí, pozemků parc. č. poz. 828/23, 882/4, 892/5 a 893 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou do doby vyklizení a odstranění nežádoucího materiálu na uvedených pozemcích, 
potvrzených předávacím protokolem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 18. 6. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 
 
 


