
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 24. září 2012 

19/2012/RM 
 

 

I.  RM bere na vědomí: 
19.2012/61RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
19.2012/62RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 

II.  RM schvaluje: 
19.2012/209RM-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 s Ministerstvem práce a sociálních věcí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
19.2012/210RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, možnost realizace řešení 
energetických úspor a nevyhovujícího stavu objektů MŠ Stínadla a MŠ Družstevní formou 
metody EPC. 
19.2012/211RM-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, snížení počtu mobilních 
WC ze 4 ks na 2 ks a pověřuje starostu města k podpisu výpovědi smlouvy s firmou WC 
HELP se sídlem Bystrcká čp. 1096/50, Brno. 
19.2012/212RM-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 poskytování 
sanitárních služeb na 2 ks mobilních WC a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy 
s firmou WC HELP se sídlem Bystrcká čp. 1096/50, Brno. 
19.2012/213RM-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 Nadaci Charty 77 Konto bariéry, se sídlem 
Melantrichova čp. 5, 110 00 Praha 1, objednávkou časopisu „Můžeš“ v částce 380,- Kč na 
dobu 2 let. 
19.2012/214RM-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 na 
adrese: Husovo náměstí 54, Ledeč nad Sázavou. 
19.2012/215RM-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 bytu zvláštního 
určení č. 8, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. 
S., trvale bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od předání uvolněného bytu dědici 
na dobu jednoho roku. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 628,- 
měsíčně. 
19.2012/216RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje poskytnutí materiálu formou 
zakoupení 12 m2 zámkové dlažby pro účely opravy chodníku v ulici Petra Bezruče v Ledči 
nad Sázavou. 



III.  RM ukládá: 
19.2012/9RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení investic a majetku oslovit s 
poptávkou na zpracování základní energetické analýzy další firmy zabývající se metodami 
EPC při realizaci řešení energetických úspor a nevyhovujícího stavu objektů MŠ Stínadla a 
MŠ Družstevní. 
 

IV.  RM zmocňuje: 
19.2012/17RM-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 neschvaluje: 
19.2012/18RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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. 469/1, 485/5, 499 a 2690 vše v kat. území 
Ledeč nad Sázavou s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 24. 9. 2012       
Zapsala: Jana Merunková 
 

 

 


