
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 19. listopadu 2012 

23/2012/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
23.2012/73RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
23.2012/74RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
23.2012/75RM-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 „Vysvětlení 
odlišnosti posudků – řícení skalních bloků ze skalní stěny Šeptouchov“ vypracované firmou 
ARCADIS Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 dne 30. 10. 2012 pod zn. 
354/025/2012/PO, které bylo diskutováno již dne 05. 11. 2012 za přítomnosti zástupců Města 
Ledeč nad Sázavou. 
23.2012/76RM-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 „Zápis ze dne 9. 
11. 2012, kdy firmě SG Geoprojekt, Šumavská 33, 602 00 Brno, byly předány jimi vyžádané 
kopie materiálů realizované akce sanace skalních masivů z roku 2007, za účelem vypracování 
doporučeného postupu dalšího zabezpečení skalního masivu Šeptouchov.“ Výše uvedená 
firma provede vypracování doporučeného postupu dalšího zabezpečení skalního masivu 
Šeptouchov za cenu 48.000,- Kč s DPH. 
23.2012/77RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 
prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před provozovnou Starwin, ve dnech 
21- 23. 12. 2012 firmě BioFish s.r.o. Horní Paseka čp. 40, za účelem prodeje ryb. 
 
 
 

II.  RM schvaluje: 
23.2012/237RM-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 na poskytování 
služeb elektronických komunikací s firmou Tlapnet s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 
23.2012/238RM-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 
využití podzemního vedení s firmou Tlapnet s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
23.2012/239RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje s § 102 odst. 2) písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zpětvzetí výpovědi 
společnosti Lesní společnost, a.s., Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou z nájemní smlouvy na 
správu lesů v majetku města ze dne 29. 5. 2012. 
23.2012/240RM-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 dílo č. 18/2012 na 
vypracování projektové dokumentace na stavbu „Vodovodní přípojky pro areál Rašovec“ 
společností DRUPOS HB s.r.o., Příčná 260, Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 



23.2012/241RM-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 části 
pozemku parc.č. poz. 209/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 6 m2 za domem, v ulici 
Jaroslava Haška, v Ledči nad Sázavou za cenu 10,-Kč/ m2/rok, Ing. D. J., bytem Ledeč nad 
Sázavou, s tím, že zde bude uskladněno palivové dřevo, bez stavby přístřešku.  
23.2012/242RM-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. 1321 v domě s pečovatelskou službou panu M. H., bytem 
Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1059,- 
měsíčně. 
23.2012/243RM-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. 1325 v domě s pečovatelskou službou paní M. S., bytem 
Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 
23.2012/244RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje J. a A. M. pronájem bytu 
č. 8 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013. Rada města Ledeč 
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2198,- Kč. 
23.2012/245RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1, 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2, 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 12 v ul. 5. května 1202 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30. 11. 2012. 
23.2012/246RM-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. 12 v domě s pečovatelskou službou paní A. Š. bytem Ledeč nad Sázavou a to na 
dobu určitou od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 
měsíčně. 
23.2012/247RM-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 J. P. ze dne 14. 11. 2012. 
23.2012/248RM-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. 
23.2012/249RM-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 v budově polikliniky v II. NP v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 
450,  v Ledči nad Sázavou, nebytový prostor  - 1 místnost (plocha 13,70m 2). 
 
 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
23.2012/22RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku Ing. Milan Rabišky 
CSc. městu Ledeč nad Sázavou na dodání „Manuálu pro pro provádění výběrových řízení 
zakázek malého rozsahu“ za cenu 1.500,- Kč. 



23.2012/23RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku firmy Daruma spol. 
s r.o. dodávku multimediálního informačního a orientačního systému za cenu 12.000,-
/21.000,- Kč. 
23.2012/24RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Statim o.s. o příspěvek 
na babybox Havlíčkův Brod. 
 
 
 

IV.  RM ukládá: 
23.2012/16RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zařadit finanční částku za 
vypracování projektové dokumentace na stavbu „Vodovodní přípojky pro areál Rašovec“ do 
rozpočtových změn na zasedání ZM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 19. 11. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 
 


