
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 22. října 2012 

21/2012/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
21.2012/66RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
21.2012/67RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
21.2012/68RM-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 „Vypracování 
oponentního posudku – řícení skalních bloků ze skalní stěny Šeptouchov v Ledči nad 
Sázavou“ vypracované firmou ARCADIS Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 
5, za cenu 19.800 Kč s DPH. 
21.2012/69RM-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 „Posouzení stavu 
skalní stěny Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ vypracované firmou SG Geoprojekt, 
Šumavská 33, 602 00 Brno, za cenu 22.200 Kč s DPH. 
21.2012/70RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.8.2012/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 
II.  RM schvaluje: 

21.2012/225RM-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 
pronajmout část pozemku p.č. 209/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 6 m2 za domem v ulici 
Jaroslava Haška č. p. 572, Ledeč nad Sázavou.  
21.2012/226RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 710 
odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů paní Z. L. 
ukončení nájmu bytu č. 8 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 
31. 10. 2012. 
 

III.  RM odkládá: 
21.2012/19RM-od) Rada města v Ledči nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zpracování projektu na provedení 
bezodkladného odstranění nestabilních bloků, které zůstaly ještě ve skalní stěně nad 
odlučnou oblastí skalního řícení ze srpna 2012 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.    
21.2012/20RM-od) Rada města v Ledči nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění provedení bezodkladného odstranění 
nestabilních bloků, které zůstaly ještě ve skalní stěně nad odlučnou oblastí skalního řícení 
ze srpna 2012 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.   



IV.  RM ukládá: 
21.2012/13RM-u) Rada města v Ledči nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. 
Břetislavu Dvořákovi pozvat na pracovní schůzi RM nejpozději do 2. 11. 2012 zástupce firem 
ARCADIS Geotechnika a.s. a SG Geoprojekt za účelem vysvětlení diametrální odlišnosti 
posudků, které tyto firmy vypracovaly k posouzení stavu skalní stěny Šeptouchov v Ledči nad 
Sázavou. 
21.2012/14RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru matriky a sociálních služeb 
nabízet uvolněný byt č. 8. v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou prostřednictvím 
inzerce a vyvěšením nabídky na webových stránkách města. 
 

V. RM neschvaluje: 
21.2012/20RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů paní J. S. a panu 
F. S. pronájem bytu č. 8 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 22. 10. 2012       
Zapsala: Jana Merunková 
 

 

 


