
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 10. září 2012 

17/2012/RM 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

17.2012/57RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
17.2012/58RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
17.2012/59RM-b) Rada města v Ledči nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 
odstavce 3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dokument „Vyjádření ke 
stabilitní situaci v odlučné oblasti řícení skalních bloků ze skalní stěny Šeptouchov 
v Ledči nad Sázavou“ ze dne 28. 8. 2012, vypracované Ústavem struktury a mechaniky 
hornin AV ČR, v.v.i, V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8.    
17.2012/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 
2012 budou termíny schůzí rady města 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 10.12..  
 

 

II.  RM schvaluje: 
17.2012/195RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr poskytovatele mobilních 
telekomunikačních služeb pro městský úřad Ledeč nad Sázavou a rámcovou smlouvu se 
společností T-Mobile Czech Republic a.s, Tomíčkova 2144/1,Praha 4, za podmínky, že 
společnost upustí od závazku 5.000,- měsíčně v rámcové smlouvě. 
17.2012/196RM-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, předložené 
nájemní smlouvy na pronájem volebních místností pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina 
v celkové výši nájemného 16.560,- Kč a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
17.2012/197RM-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 Ing. Františka 
Fialy, Palackého náměstí čp. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí o povolení provozování 
prodejních trhů v roce 2013 na Husově náměstí v  Ledči nad Sázavou a zmocňuje starostu 
města k podpisu dodatku smlouvy. 
17.2012/198RM-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 Ing. Františka 
Fialy, Palackého náměstí čp. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí o povolení provozování 
vánočních trhů na Husově náměstí v  Ledči nad Sázavou každou středu, v  termínech 7. 12., 
14. 12., 21. 12. 2012 (nad rámec pravidelných měsíčních trhů).  
17.2012/199RM-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, bezplatný 
pronájem částí pozemků v prostoru letního areálu v Ledči nad Sázavou, na oslavu 140. výročí 
založení SDH v Ledči nad Sázavou pořadateli SDH Ledeč nad Sázavou, Pivovarská čp. 258, 
Ledeč nad Sázavou, dne 29. 9. 2012.  
17.2012/200RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti SDH Ledeč 
n. S. v souladu s ust. čl. 3), odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky  z ustanovení vyhlášky 
o veřejném pořádku pro akci pořádanou jmenovanou organizací 29. 9.  2012. Akce bude 



ukončena v 01 hod. následujícího dne 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 akce v Ledči n. S. a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
17.2012/201RM-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 výpůjčce 
části nebytových prostor budovy Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou - PO, IČ 
72051566, Nádražní čp. 231, Ledeč nad Sázavou a Oblastní charitou Havlíčkův Brod se 
sídlem B. Němcové čp. 188, Havlíčkův Brod. 
17.2012/202RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podnájem společnosti 
Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou v pronajatých prostorách dle 
nájemní smlouvy z roku 2012 v II.NP v prostorách ambulance gastro v budově polikliniky čp. 
450, ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou pro MUDr. Bohdana Semiginovského, IČ: 24253511 
za účelem provozování gastroenterologické ambulance s termínem od 1. 10. 2012 na dobu 
neurčitou. 
17.2012/203RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podnájem společnosti 
Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou v pronajatých prostorách dle 
nájemní smlouvy z roku 2004 – bytu č. 1 v objektu nemocnice Háj v  Ledči nad Sázavou pro 
MUDr. Iuliii Pavlenkovou, na dobu určitou – od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 
17.2012/204RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  uzavření smlouvy na dodání  hlasovacích 
lístků voličům pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina  s firmou - Česká pošta, s.p.  
17.2012/205RM-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 termíny zasedání zastupitelstva 
města ve 4. čtvrtletí roku 2012, a to: 26.11. a 19.12..  
17.2012/206RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program jednání 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 17. 09. 2012. 
17.2012/207RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti TJ Sokol 
Ledeč n. S. v souladu s ust. čl. 3), odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky  z ustanovení 
vyhlášky o veřejném pořádku pro akci pořádanou jmenovanou organizací 14. 9.  2012. Akce 
bude ukončena v 03 hod. následujícího dne 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 akce v Ledči n. S. a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 



III.  RM neschvaluje: 
17.2012/16RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí platby za služby 
spojené s pronájmem nebytových prostorů v domě čp. 60, Husovo náměstí, Ledeč nad 
Sázavou (veřejné WC), M. P., bytem Ledeč nad Sázavou, za období červenec a srpen 2012 
v celkové výši 12.000,- Kč, vzhledem k tomu, že se jedná o stanovenou paušální platbu.  
17.2012/17RM-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 – Přátelé turistiky, přírody a poznávání historie o. s. „Pochod Okolo Bohdanče“. 
 
 
 

IV.  RM ukládá: 
17.2012/8RM-u) Rada města v Ledči nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odstavce 3), 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, OVŽP zadat vypracování oponentního 
posudku k dokumentu „Vyjádření ke stabilitní situaci v odlučné oblasti řícení skalních 
bloků ze skalní stěny Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ ze dne 28. 8. 2012, vypracované 
Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8, a 
předložit variantní řešení k uspokojivému vyřešení stávající situace řícení skalních bloků, 
včetně předpokládaných nákladových položek. 
 
 
 

V. RM zmocňuje: 
17.2012/15RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, 
k podpisu Rámcové smlouvy na poskytování mobilních telefonních služeb se společností T-
Mobile Czech Republic a.s, Tomíčkova 2144/1,Praha 4. 
17.2012/16RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, k podpisu smlouvy s Českou poštou, s. p. 
starostu města Mgr. Petra Vaňka, jako osobu oprávněnou jednat jménem objednatele.    
 
 
 

VI.  RM odkládá: 
17.2012/18RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí materiálu 
na opravu cca 11 m chodníku v ulici Petra Bezruče v Ledči nad Sázavou před garážemi domu 
čp. 1112. 
 
 

VII.  RM stanovuje: 
17.2012/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2), písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový 
počet zaměstnanců organizační složky Informační centrum Ledeč nad Sázavou od 1. 10. 2012 
následovně: v měsících listopad až březen včetně 3 zaměstnanci, v měsících duben až říjen 
včetně 6 zaměstnanců.  
 
 
 



VIII.  RM pověřuje: 
17.2012/2RM-p) Rada města v Ledči nad Sázavou pověřuje v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění starostu města k odeslání oficiálního 
dopisu Ing. V. V., bytem Pardubice. Důvodem dopisu je bezprostřední opatření - do doby, než 
dojde k odstranění skalních bloků minimalizovat či zamezit přístup lidí přímo pod skalní 
stěnu pod nestabilní bloky, tak jak je navrženo v dokumentu „Vyjádření ke stabilitní situaci 
v odlučné oblasti řícení skalních bloků ze skalní stěny Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ 
ze dne 28. 8. 2012, vypracované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, 
V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8.   
 
 
 
 
 
 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 10. 9. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 
 


