
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 16. července 2012 

14/2012/RM 
 
 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
14.2012/45RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
14.2012/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
14.2012/47RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31. 5. 2012) a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
14.2012/48RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o provedené 
elektronické aukci při výběru dodavatele na výměnu plastových oken u budovy DPS čp. 1252 
v Ledči nad Sázavou ul. 5. května. 
 
 
 
 

II.  RM schvaluje: 
14.2012/165RM-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 
Přírodní zahrada jako centrum environmentální osvěty ve výši 80.000,- Kč. 
14.2012/166RM-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 
Rozšíření komunikační infrastruktury – optické sítě ve výši 40.922,- Kč. 
14.2012/167RM-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 2 
místností o ploše 29,12 m2 ve II.NP v budově polikliniky (bývalá rehabilitace), Habrecká 
450, Ledeč nad Sázavou s termínem od 1. 9.2012 a.s. Českomoravské stavební spořitelně, 
Masarykovo náměstí, Jihlava a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
14.2012/168RM-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“ 
se slečnou Bc. Janou Merunkovou, pracovnicí sekretariátu vedení městského úřadu 
s účinností od 17. 7. 2012. 
14.2012/169RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pořízení notářského zápisu 
pro zápis staveb ve vlastnictví města do katastru nemovitostí – stavba prameniště – technická 
vybavenost na pozemku parc.č. st. 51 a stavba vodojemu – technická vybavenost na pozemku 
parc.č. st. 57, vše v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou. 
14.2012/170RM-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 plné moci od 
spoluvlastníků pozemku parc.č. st. 51 v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou pro pořízení 



notářského zápisu pro zápis stavby ve vlastnictví města do katastru nemovitostí – stavba 
prameniště – technická vybavenost na pozemku parc.č. st.51 v kat. území Vrbka u Ledče nad 
Sázavou a to od : 
Pana F. C. bytem Ledeč nad Sázavou 
Pana A. L. bytem Kutná Hora 
Pana M. L. bytem Kutná Hora – Sedlec 
Paní J. L. bytem Kutná Hora 
Pana Ing. L. N. bytem Kutná Hora 
Pana F. P. bytem Ledeč nad Sázavou 
Pana J. P. bytem Brno – Řečkovice 
Paní Mgr. M. R. bytem Kutná Hora – Karlov 
Paní J. Š. bytem Kutná Hora – Sedlec 
Pana Ing. J. T. bytem Dobrovítov 
14.2012/171RM-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,  ukončení 
nájemní smlouvy č. ODMI/56/11-N na nebytové prostory -  objekt na pozemku parc.č. st. 
79/2 – jiná stavba a pozemku parc. č.st. 79/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Ledeč nad 
Sázavou (objekt na nábřeží u mostu přes řeku na levém břehu řeky Sázavy) se společností TS 
Ledeč nad Sázavou, spol.s.r.o. a to dohodou s termínem k 30. 6. 2012. 
14.2012/172RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení výměny oken a 
dveří u budovy čp. 1252 v Ledči nad Sázavou ul. 5. května, objekt DPS vítěznou firmou z e-
aukční síně Stavona spol. s r.o., České Libchavy čp. 177, 561 14 České Libchavy a pověřuje 
starostu města k podpisu smlouvy o dílo. 
14.2012/173RM-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 
nemovitosti  - pozemku parc.č.poz. 889/12 v kat. území Ledeč nad Sázavou s ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové 
Město a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a doložky. 
14.2012/174RM-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, uzavření 
smlouvy o výpůjčce nemovitostí, pozemků parc. č. poz. 828/23, 882/4, 892/5 a 893 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
a doložky. 
 
 
 
 

III.  RM zmocňuje: 
14.2012/12RM-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 Přírodní zahrada jako centrum 
environmentální osvěty ve výši 80.000,- Kč. 
14.2012/13RM-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 Rozšíření komunikační infrastruktury 
– optické sítě ve výši 40.922,- Kč. 
 
 



IV.  RM neschvaluje: 
14.2012/15RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o poskytování servisních 
služeb s firmou Geosense s.r.o.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 16. 7. 2012       
Zapsala: Jana Merunková 
 
 
 


