
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 7. ledna 2013 

1/2013/RM 
 

I.  RM bere na vědomí : 
1.2013/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města. 
1.2013/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
1.2013/3RM-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 A 
NÁVRH DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ SKALNÍHO MASIVU POD ŠEPTOUCHOVEM 
NA ULICI TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ“ zpracované firmou SG Geoprojekt, Šumavská 33, 602 00 
Brno pod číslem zakázky 12-11-034. 
1.2013/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí aktualizaci žádostí o 
pronájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou ul. 5. května v Ledči nad 
Sázavou ke dni 31. 12. 2012. 
 
 

II.  RM schvaluje : 
1.2013/1RM-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 k Rámcové smlouvě č. 
50282992 se společností T-Mobile Czech Reepublic a.s. a pověřuje starostu města podpisem 
tohoto dodatku. 
1.2013/2RM-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 dodatku č.1 ke smlouvě o 
zprostředkování přístupu k síti Internet č. 4201002055 s firmou Metropolitní s.r.o. a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
1.2013/3RM-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 „Dohody o svěření osobního 
motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ se slečnou A. R., 
pracovnicí sekretariátu Odboru vnitřní správy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou 
s účinností od 14. 1. 2013. 
1.2013/4RM-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 14. 1. 2013. 
1/2013/5RM-s) Rada  města Ledeč nad Sázavou  v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podnájem společnosti 
Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou v pronajatých prostorách dle 
nájemní smlouvy z 29.6.2012 v I.NP v prostorách interny v budově polikliniky čp. 450,  ul. 
Habrecká, Ledeč nad Sázavou pro společnost MEDICAL CARE s.r.o., MUDr. Atia Farouk, 
za účelem provozování urologické  ambulance s termínem od 1.1.2013. 
 
 
 
 
 



1.2013/6RM-s) Rada města v Ledči nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nakládání s dřevní hmotou tímto 
způsobem: OS, OMI určí TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., jak bude dřevní hmota 
manipulována, dále místo skládky a poté převezme vzniklou dřevní hmotu. Vzniklou dřevní 
hmotu nejprve použije pro potřeby Města (lavičky, oplocení atd.), poté zajistí odprodej 
nepotřebné dřevní hmoty případným zájemcům podle aktuálních cen, kdy přednostně budou 
uspokojováni zájemci z řad zaměstnanců Města Ledeč nad Sázavou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                            místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 7. 1. 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


