
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 2. července 2012 

13/2012/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
13.2012/43RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
13.2012/44RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
13.2012/156RM-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 se společností 
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, na vypracování 
nového lesního hospodářského plánu na období 2014 až 2023. 
13.2012/157RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů prodej 2 ks thermoportů thear AP za 
celkovou částku 1.000,- Kč + DPH, Oblastní Charitě Havlíčkův Brod, Denní stacionář 
Petrklíč, Ledeč nad Sázavou.   
13.2012/158RM-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 s.r.o., se sídlem Pod Stínadly čp. 592, Ledeč 
nad Sázavou za částku 31.280,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
13.2012/159RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatný pronájem částí pozemků, soc. 
zařízení a část stodoly v prostoru letního areálu v Ledči nad Sázavou, pořadateli Petru 
Soukupovi – PESO, Chřenovice čp. 60, Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce 
Melechovský okruh 2012, ve dnech 17. - 19. 8. 2012. 
13.2012/160RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování propagačních předmětů Města 
Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce Melechovský okruh 2012, ve dnech 17. -
19. 8. 2012. 
13.2012/161RM-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 
nebytového prostoru v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450 v II. 
NP v ulici  Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou, - 2 místnosti (plocha 41,23m2) paní M. K., 
bytem Ledeč nad Sázavou s termínem od 1. 8. 2012 za cenu nájemného 500,-Kč/m2/rok a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
13.2012/162RM-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, 
vyvěšení záměru pronájmu části pozemku par.č. poz. 2215/15 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
(Husovo náměstí). 
13.2012/163RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti divadelního 
sdružení Mimochodem v Ledči nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 
7/2008 udělení výjimky  z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro koncert pořádaný 



touto organizací 13. 7.  2012. Akce bude ukončena v 23:00 hod. 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 i na pozemcích, které jsou součástí prostor 
konání koncertu v Ledči n. S. a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
13.2012/164RM-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 manželům Janu a 
Miloslavě Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ul. Čechova 77 v Ledči 
nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1903,- Kč měsíčně.   
 
 
 

III.  RM ruší: 
13.2012/7RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů usnesení č. 12.2012/150RM-s) ze dne 
18. 6. 2012 prodej jednoúčelového zařízení – pódia firmě TS Ledeč nad Sázavou s.r.o., se 
sídlem Pod Stínadly čp. 592, Ledeč nad Sázavou za částku 17.500,- Kč včetně DPH.   
 
 
 
 

 

 

 

 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 2. 7. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 
 
 


