
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 3. září 2012 

16/2012/RM 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

16.2012/53RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
16.2012/54RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
16.2012/55RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu se zákonem 
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, konání předvolebních 
shromáždění politických stran v prostoru Husova náměstí v Ledči nad Sázavou pro krajské 
volby do zastupitelstva Kraje Vysočina pro rok 2012, po předchozím písemném oznámení 
koordinátorovi konaných shromáždění - Odboru samosprávy. 
16.2012/56RM-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, užívání veřejného prostranství 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou a před domem čp. 71 dne 12. 10. 2012, firmou 
Elektro SPEKTRUM s.r.o. se sídlem Sázavská čp. 50, Ledeč nad Sázavou při příležitosti 
slavnostního otevření rozšířené prodejny.  
 

 

 

II.  RM schvaluje: 
16.2012/186RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zavedení VS a uzavření 
smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR – krajská pobočka 
v Jihlavě. 
16.2012/187RM-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 o vyvázání ze závazku 
zřízení průvodcovské služby v úvazku 0,25 pracovního místa v rámci udržitelnosti projektu 
„Putujeme za krásami regionu Ledečska“. 
16.2012/188RM-s) Rada města v Ledči nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění smlouvu o dílo se Sdružením 
dobrovolných hasičů Vrbka se sídlem 584 01 Ledeč nad Sázavou - Vrbka, IČO: 22606335, 
zastoupeném starostou sdružení panem Karlem Kopeckým, r.č. 691002/3010, bytem Vrbka 
č.p. 14, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Předmětem smlouvy je sezónní údržba pozemku číslo 
parcelní 185/27 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou sekáním trávy (včetně úklidu a odvozu) o 
rozloze 1327 m2  6x ročně (dále jen „ dílo“) za podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě. 
Cena za dílo se sjednává ve výši 7. 962,- Kč s DPH ročně za šest sekání. 
16.2012/189RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, malování prostor Městského 
úřadu v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 7, firmou Kopecký Pavel malíř – natěrač, 
Haškova čp. 616, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo.  
16.2012/190RM-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, smlouvu o 
výpůjčce třetí osobě, Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, na nebytové prostory 



části budovy čp. 231 v Ledči nad Sázavou ul. Nádražní, přidělených Základní umělecké škole 
Ledeč nad Sázavou.  
16.2012/191RM-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  
města pronajmout část pozemku parc.č. 226/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou.  
16.2012/192RM-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 K. F. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.096,- Kč 
měsíčně. 
16.2012/193RM-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 v Ledeči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
M. K., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 6. 9. 2012 do 31. 8. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.286,- Kč 
měsíčně. 
16.2012/194RM-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 se společností 
INFOKANÁL, s.r.o. na vybudování informačního sms kanálu, a to na zkušební dobu šesti 
měsíců, s tím, že po tuto dobu město Ledeč nad Sázavou neuhradí zřizovací poplatek a 
nebude ani platit měsíční paušální platby. Zároveň pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
 
 
 

III.  RM ruší: 
16.2012/9RM-r) Rada města v Ledči nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odstavce 3 zákona 
číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném smlouvu o dílo se Sdružením dobrovolných hasičů 
Vrbka se sídlem 584 01 – Vrbka, IČO:62696301, zastoupeném starostou Jiřím Veselkou,  
číslo smlouvy S 76/2011 ze dne 4. 4. 2011, která byla projednána v RM dne 11. 4. 2011 pod 
číslem II.7.2011/88RM-s). Důvodem zrušení je zánik smluvní strany. 
16.2012/10RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM č. 
14.2012/167RM-s) ze dne 16. 7. 2012, poskytující pronájem nebytových prostor v budově 
polikliniky, firmě a.s. Českomoravská stavební spořitelna, se sídlem Masarykovo nám., 
Jihlava. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 3. 9. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 


