
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 05. listopadu 2012 

22/2012/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
22.2012/71RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
22.2012/72RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 

II.  RM schvaluje: 
22.2012/227RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený provozní řád 
plynové kotelny v objektu Barborka čp. 790 v Ledči nad Sázavou s tím, že v článku II. 
písmeno a) bude jako osoba zodpovědná za provoz plynového zařízení uveden pouze Ing. Jan 
Čepa. 
22.2012/228RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
spolupráci „Muzea a galerie na Vysočině – on-line“ a pověřuje starostu města podpisem 
tohoto dodatku. 
22.2012/229RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo na akci „Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad 
Sázavou“ a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
22.2012/230RM-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 – F. H. TK Dobřichovice „Mezinárodní 
tenisový turnaj _Bradenton, Florida, USA“ ve výši 10.000,- Kč. 
22.2012/231RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřízení vyhrazeného 
parkování pro osobu  ZTP v Ledči nad Sázavou ul. 5. května před domem čp. 1276. 
Vyznačení parkovací plochy svislým dopravním značením a vodorovným dopravním 
značením dle platných předpisů, bude vybudováno na náklady žadatele.  
22.2012/232RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje Domovu Háj pronájem jedné 
místnosti v přízemí budovy čp. 16 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou za účelem 
pořádání vánoční výstavy výrobků klientů tohoto zařízení, a to ve dnech 13. 12. 2012 a 14. 
12. 2012. Zároveň schvaluje prominutí nájemného za pronájem uvedených prostor. 
22.2012/233RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku„ 
uzavřenou s panem J. S. ze dne 30. 10. 2012. 
22.2012/234RM-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 č. 27, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou paní M. P., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 11. 
2012 do 31. 10. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- 
měsíčně. 



22.2012/235RM-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 o umístění zařízení 
(bezdrátových hlásičů) na podpěrné body společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce 
„Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“ a 
pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
22.2012/236RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uzavření Městského úřadu 
Ledeč nad Sázavou dne 31. 12. 2012. 
 

III.  RM stanovuje: 
22.2012/2RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osobu zodpovědnou za provoz 
plynového zařízení dle ČSN EN 1775 a tlakového zařízení dle ČSN 69 0012 a to:  
Ing. Jana Čepu 
a souhlasí s vydáním jmenovacího dekretu.   
 

IV.  RM jmenuje: 
22.2012/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 a 30 
zákona č. 563/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů inventarizační komisi Města Ledeč nad 
Sázavou. 
 

V. RM odkládá: 
22.2012/21RM-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 pana V. P., bytem 
Ledeč nad Sázavou, o umístění nosiče pro přenos internetu na balkón domu čp. 1252 v Ledči 
nad Sázavou ul. 5. května. 

VI.  RM ukládá: 
22.2012/15RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu 
Dvořákovi, aby předal zástupci firmy SG Geoprojekt, Šumavská 33, 602 00 Brno, jimi 
vyžádané kopie materiálů realizované akce sanace skalních masivů z roku 2007, za účelem 
vypracování doporučeného postupu dalšího zabezpečení skalního masivu Šeptouchov.  
Termín 19. 11. 2012.       
 

VII.  RM neschvaluje: 
22.2012/21RM-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 materiálu 12 m2 

dlažby, 12 m obrubníků a štěrk pod dlažbu na vybudování chodníku v ulici Petra Bezruče 
v Ledči nad Sázavou před domem čp. 1112. 

 
 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 05. 11. 2012       
Zapsala: Jana Merunková 


