
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 6. srpna 2012 

15/2012/RM 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

15.2012/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
15.2012/50RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
15.2012/51RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výsledek elektronické 
aukce s vítěznou nabídkou za 96.336,-Kč od firmy C SYSTEM CZ a.s.. 
15.2012/52RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled projektů, na které 
byla žádána podpora formou dotace za rok 2012. 
 

 

 

II.  RM schvaluje: 
15.2012/175RM-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 – Českému rybářskému svazu na „rybářské 
závody dětí“ ve výši 3.000,- Kč. 
15.2012/176RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasné vyjádření k prvnímu řízení o 
vydání povolení firmě MOD PLAY, a.s. k provozování loterie nebo jiné podobné hry 
v provozovně BAR KROKODÝL. 
15.2012/177RM-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, žádost o bezúplatný 
pronájem Husova náměstí v Ledči nad Sázavou (u Morového sloupu), společnosti MAS 
Královská stezka o.p.s. se sídlem Žižkovo náměstí čp. 66, Habry, k osvětové akci „Propagace 
iniciativy LEADER ve městech“ dne 22. 8. 2012.  
15.2012/178RM-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 části 
pozemku par.č. poz. 2215/15 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (Husovo náměstí), Jarmile 
Kohlmayerové, bytem Ledeč nad Sázavou, za celkovou částku 20.000,- Kč a pověřuje 
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
15.2012/179RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, žádost Českého 
kynologického svazu, Základní kynologická organizace 730, Ledeč nad Sázavou, Hradec čp. 
82 na pořádání akce pro děti a veřejnost v prostorách celé rekultivované skládky Rašovec dne 
8. 9. 2012. Pronájem pozemku je bezplatný. 
15.2012/180RM-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, zapůjčení 2 ks 
mobilních WC na slavnostní otevření dětského a víceúčelového hřiště v obci Pavlov - dne 25. 
8. 2012 s tím, že doprava bude hrazena Obcí Pavlov. 
15.2012/181RM-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, prodloužení 



nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 209/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, 
pronajímateli panu P. P., bytem Ledeč nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31. 8. 2013 a pověřuje 
starostu města k podpisu dodatku nájemní smlouvy. 
15.2012/182RM-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, pronájem bytu č. 
7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, manželům F. a J. S., bytem Ledeč nad 
Sázavou na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 30. 11. 2012 a to za předpokladu, že odpovědný 
zaměstnanec MěÚ Světlá nad Sázavou bude vykonávat funkci zvláštního příjemce dávky 
důchodového pojištění. Z této dávky bude zajištěna úhrada nájmu a služeb spojených 
s užíváním bytu na účet města Ledeč nad Sázavou. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1145,- Kč 
měsíčně. 
15.2012/183RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti divadelního 
sdružení Mimochodem, Haškova 646, Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 
vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky  z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce 
pořádané touto organizací na ledečském hradě v termínech: 11. 8., 13. 8., 30. 8., 31. 8., 1. 9., 
2. 9. 2012. Akce budou ukončeny nejpozději ve 24:00 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 konané  
  akce a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
15.2012/184RM-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 Uchytil. S.r.o., 
Brněnská 41, Žďár nad Sázavou, jako dodavatele stavebních prací na zakázku malého rozsahu 
na dodávku stavby „Plynofikace administrativního objektu Barborka č. 790 v Ledči nad 
Sázavou“. 
15.2012/185RM-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 Uchytil. S.r.o., Brněnská 41, Žďár nad Sázavou, jako dodavatele stavebních prací na 
zakázku malého rozsahu na dodávku stavby „Plynofikace administrativního objektu Barborka 
č. 790 v Ledči nad Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
 

III.  RM ruší: 
15.2012/8RM-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. 19.2011/282RM-s) ze dne 
19. 12. 2011 uzavření smlouvy se společností České dráhy na polep vlaků STADLER.   
 
 

IV.  RM zmocňuje: 
15.2012/14RM-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 
Výzvy se souhlasným vyjádřením pro Ministerstvo financí České republiky. 
 
 



V. RM odkládá: 
15.2012/17RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí o prominutí poplatku za pronájem 
pozemku stavby lešení při obnově restaurování budovy čp. 76 na Husově náměstí v Ledči nad 
Sázavou. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 6. 8. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 
 

 


