
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 11. června 2012 

11/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
11.2012/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
11.2012/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
11.2012/39RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 
2012 budou termíny schůzí rady města 18.06., 02.07., 16.07., 06.08., 27.08., 10.09., 24.09.. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
11.2012/122RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Fondu Vysočiny na 
Rekonstrukci podlahy ve sportovní hale v ul. Nádražní ve výši 100.000,- Kč. 
11.2012/123RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Fondu Vysočiny na akci 
„Celková rekonstrukce sociálního zázemí a výdejny stravy v Mateřské školce Stínadla“ ve 
výši 150.000,- Kč. 
11.2012/124RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Fondu Vysočiny na akci „PD 
Rekonstrukce ČOV - Háj“ ve výši 75.730,- Kč. 
11.2012/125RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru prodeje 2 ks 
thermoportů thear AP.   
11.2012/126RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a § 102 odst. 
2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění 
záměru pronajmout nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. 
Habrecká čp. 450 v II. NP v ulici  Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou, nebytový prostor  - 
1 místnost (plocha 15,45 m 2).  
11.2012/127RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a § 102 odst. 
2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění 
záměru pronajmout nebytové prostory v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. 
Habrecká čp. 450 v III. NP v Ledči nad Sázavou, nebytový prostor  - 2 místnosti (plocha 
29,57m2)  
11.2012/128RM-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, ukončení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 
450, dohodou s M. L. - optikem optometristou ke dni 31. 7. 2012. 
11.2012/129RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a § 102 odst. 
2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění 
záměru pronajmout nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. 
Habrecká čp. 450 v II. NP v ulici  Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou, nebytový prostor  - 
2 místnosti (plocha 41,23m2). 



11.2012/130RM-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, ukončení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 
450, dohodou s P. H. ke dni 1. 7. 2012. 
11.2012/131RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 
3zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí platby za služby 
spojené s pronájmem nebytových prostorů v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. 
Habrecká čp. 450,  P. H., bytem Kouty, Ledeč nad Sázavou, za období květen a červen 2012. 
11.2012/132RM-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 č. 1, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou Ing. F. M., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 7. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 630,- 
měsíčně. 
11.2012/133RM-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 M. S. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 4 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 734,- 
Kč. 
11.2012/134RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 698 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů schvaluje P. K. přiměřenou slevu z nájmu 
bytu zvláštního určení č. 33 v Ledči nad Sázavou, a to v měsíci květnu 2012 ve výši 25%.  
11.2012/135RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termín zasedání zastupitelstva města 
ve 3. čtvrtletí roku 2012, a to na 17. 9. 2012. 
11.2012/136RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mandátní smlouvu č. 
34/2012/OdMI na zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
tribun sportovního areálu Ledeč nad Sázavou“ se společností IPIefekt s.r.o., Viktora Huga 4, 
Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
11.2012/137RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
35/2012/OdMI na zpracování žádosti o dotaci a následné zpracování vyhodnocení akce na 
projekt „Rekonstrukce tribun sportovního areálu Ledeč nad Sázavou“ se společností IPIefekt 
s.r.o., Viktora Huga 4, Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
11.2012/138RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost MŠ Ledeč nad 
Sázavou o uzavření provozu ve dnech 23. 7. 2012 – 10. 8. 2012. 
11.2012/139RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku v počtech dětí v MŠ 
Stínadla, 28. října a Družstevní pro školní rok 2012/2013. 
11.2012/140RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převzetí zastoupení ve věci 
EVOS-HYDRO s.r.o. ca Město Ledeč nad Sázavou o zaplacení 3.374.747,- Kč, vedené u 
Okresního soudu Havlíčkův Brod pod sp. zn. 108 C 35/2012, Mgr. Pavlem Motlem, 
advokátem AK Mladá Boleslav a pověřuje starostu města podpisem plné moci k zastupování. 
11.2012/141RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, příspěvek společnosti 



KOMPAKT s.r.o. ve výši 10.000,- Kč vč. DPH na pořízení sociálního automobilu stacionáři 
PETRKLÍČ.  
11.2012/142RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost ZŠ Ledeč nad Sázavou 
o provozu školní družiny o prázdninách 2012. 
 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
11.2012/13RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost P. K., bytem Ledeč 
nad Sázavou, o umístění telekomunikačních zařízení na budovu čp. 1252 a bezplatné 
připojení veřejného internetu. 
11.2012/14RM-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 – Občanskému sdružení Přátelé Zahrádky na 
„opravu krovu kostela sv. Víta v Zahrádce“. 
 
 
 

IV.  RM zmocňuje: 
11.2012/7RM-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 z Fondu Vysočiny na Rekonstrukci podlahy ve sportovní hale 
v ul. Nádražní ve výši 100.000,- Kč. 
11.2012/8RM-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 z Fondu Vysočiny na akci „Celková rekonstrukce sociálního 
zázemí a výdejny stravy v Mateřské školce Stínadla“ ve výši 150.000,- Kč. 
11.2012/9RM-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 z Fondu Vysočiny na akci „PD Rekonstrukce ČOV - Háj“ ve 
výši 75.730,- Kč. 
 
 
 

V. RM jmenuje: 
11.2012/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2) písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jmenuje komisi pro hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení veřejné zakázky „Vybudování sítě varovného vyrozumívacího systému 
pro město Ledeč nad Sázavou“. 
 
členové: 1. Mgr. Petr Vaněk náhradníci:  1. Ing. Július Barta 
  2. Ing. Michal Ptáčník              2. Lenka Malá 

3. Zdena Čubanová                         3. Alena Prášková 
  4. Anna Nečilová                       4. Martina Měkotová 
  5. Nechvátal Josef                        5. MVDr. Vrbka Pavel 
 
 
 



VI.  RM odkládá: 
11.2012/15RM-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, výběr firem na 
dodávku služby zabezpečení nadlimitního otevřeného zadávacího řízení v rámci projektu 
„Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“, s tím, že návrhy mandátních smluv budou 
předloženy AK JUDr. Lebedové, která do týdne předloží jejich vyhodnocení. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 11. 6. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 
 

 


