
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 10. prosince 2012 

24/2012/RM 
 
 
 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
24.2012/78RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
24.2012/79RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
24.2012/80RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 
2013 budou termíny schůzí rady města 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 25.02., 11.03. a 25. 03.. 
24.2012/81RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, konání akcí lampionový 
průvod a Mikulášská nadílka na ledečském hradě ve dnech 2. 12 a 5. 12. 2012. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
24.2012/250RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje podporu výzvy „Zastavte 
dokončení II. fáze reformy veřejné správy“ a pověřuje starostu podpisem výzvy. 
24.2012/251RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje ceník použití požární techniky 
dle předložené přílohy. 
24.2012/252RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 
písm f) a j) změnu organizační struktury městského úřadu dle předloženého návrhu, a to 
s účinností od 01. 01. 2013.  
24.2012/253RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, firmu ATOS, spol. s r. o. 
Ledeč nad Sázavou, zajišťující správu a údržbu bytového fondu a správu zajišťující ostatní 
služby v objektech nebytového charakteru v majetku města na zakázku malého rozsahu na 
„Správu bytového a nebytového fondu ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou“ 
24.2012/254RM-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 mandátní smlouvy 
s firmou ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou na „Správu bytového a nebytového fondu ve 
vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou“ na zakázku malého rozsahu a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
24.2012/255RM-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. 2 – úplné znění 
smlouvy o správě a provozu areálu městského zimního stadionu  ze dne 31. 3. 2005, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2011, uzavřený s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o, s platností od 1. 1. 
2013 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
24.2012/256RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3,  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení smlouvy č. 
OdMI/24/07-N ze dne 15. 5. 2007 o pronájmu ploch pro umístění reklamy na ZS a ploch a 
prostorů pro provozování doplňujících činností uzavřenou s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
formou dohody k termínu 31. 12. 2012. 



 
 
24.2012/257RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě smlouvy 
o poskytnutí „Virtuální aukční síně PROe.biz“ se společností Sentinet s.r.o. a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
24.2012/258RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě smlouvy 
o poskytnutí „Virtuální aukční síně PROe.biz“ se společností Sentinet s.r.o. a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
24.2012/259RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 k 
smlouvě na pojištění majetku s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, 
Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.  
24.2012/260RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o 
dílo - "Následná péče o sadové úpravy u hradu v Ledči nad Sázavou“ s firmou EKOIMPEX 
Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimova pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem tohoto dodatku.  
24.2012/261RM-s)Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o 
dílo - "Povýsadbová péče o lesopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 
Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku.  
24.2012/262RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o 
dílo - "Povýsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“ 
s firmou EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku.  
24.2012/263RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o 
dílo - "Následná péče o sadové úpravy Husova náměstí v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku.  
24.2012/264RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva o poskytnutí 
služeb“ s firmou Diakonií Broumov s.r.o., V Důlni 913, 542 32 Úpice, IČ: 25921916, DIČ: 
CZ25921916. Předmětem smlouvy je bezplatná obsluha kontejnerů pro sběr použitého textilu 
sebraného od obyvatel města Ledeč nad Sázavou. 
24.2012/265RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o veřejných službách 
č. 1HU/2013 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM transport. a.s. 
Jihlava na rok 2013 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je linka č. 350310 Humpolec – 
Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 100%. Rada 
města pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu výše uvedené smlouvy. 
24.2012/266RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí platby za služby 
spojené s pronájmem nebytových prostorů (veřejné WC) v domě čp. 60, Husovo náměstí, 
Ledeč nad Sázavou, paní M. P., bytem Ledeč nad Sázavou, na základě skutečné spotřeby 
elektřiny a vody v období červenec - září 2012, a to v celkové výši 5.274,- Kč včetně DPH. 



 
 
 
24.2012/267RM-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 Dodatek č. 4 ke 
Smlouvě o závodním stravování ze dne 19. 8. 2008 uzavřené mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a Kovofiniš KF, s.r.o. Rada města pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k 
podpisu výše uvedeného Dodatku č. 4. 
24.2012/268RM-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 Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování dodávek stravy ze dne 17. 8. 2009 uzavřené mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a Vysočinskými nemocnicemi s.r.o. Rada města pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka k podpisu výše uvedeného Dodatku č. 1. 
24.2012/269RM-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, předložené 
nájemní smlouvy na pronájem volebních místností ve dnech 11. a 12. ledna 2013 pro volbu 
prezidenta republiky v celkové výši nájemného 15.800,- Kč + DPH u VRCHA a.s.. 
Pro případ, že se bude konat druhé kolo voleb prezidenta republiky i ve dnech 25. a 26. ledna 
2013 platí stejné podmínky pronájmu volebních místností – výše nájemného 15.800,- Kč + 
DPH u VRCHA  a.s., což je již preventivně v uvedených nájemních smlouvách zapracováno. 
RM zároveň pověřuje starostu města jejich podpisem. 
24.2012/270RM-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 smlouvy na dodání 
hlasovacích lístků voličům pro volbu prezidenta ČR s firmou - Česká pošta, s. p. a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu výše uvedené smlouvy. 
24.2012/271RM-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,  bezúplatný 
pronájem 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí, Ledeč 
nad Sázavou, Základní škole Habrecká čp. 378, Ledeč nad Sázavou v termínu od 11. 12. do 
12. 12. 2012 v době 08,00 až 15,00 hod. za účelem výstavy prací žáků školy.  
24.2012/272RM-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, ukončení nájmu 
nebytových prostor v objektu bytového domu čp. 558-9 v ulici Na Sibiři v Ledči nad Sázavou 
dohodou s panem T. K., bytem Zruč nad Sázavou, s termínem ke dni 31. 12. 2012. 
24.2012/273RM-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 nebytové prostory v suterénu bytového domu čp. 558-9 v ulici Na Sibiři v Ledči 
nad Sázavou o celkové ploše 47,94 m2. 
24.2012/274RM-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, uzavření dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě č. OdMI/46/2012/N na nebytové prostory v budově polikliniky ul. 
Habrecká čp. 450, Ledeč nad Sázavou s Vysočinskou nemocnicí s.r.o. se sídlem Háj čp. 675, 
Ledeč nad Sázavou s termínem od 1. 1. 2013 a pověřuje starostu města podpisem tohoto 
dodatku. 
24.2012/275RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení ceny nájmu 
z nebytových prostor v budově polikliniky, užívaných jako bufet v ulici Habrecká 450 v Ledči 
nad Sázavou na částku 1.200,- Kč/rok paní M. K., bytem Ledeč nad Sázavou, s platností od 
1.1.2013 formou dodatku ke smlouvě ze dne 11.7.2012 a pověřuje starostu města podpisem 
tohoto dodatku. 



24.2012/276RM-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, ukončení nájmu 
pozemku parc.č. st. 48 v kat. území Souboř dohodou s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 2, Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem 
dohody. 
24.2012/277RM-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, prodloužení 
termínu výpůjčky nemovitosti -  pozemku parc.č. 239/1 v kat. území Sychrov o jeden rok – ke 
dni 28. 2. 2014 – formou dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/12 ze dne 26.4.2012  s ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 2, Praha 2 a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
24.2012/278RM-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 paní J. S. a panu F. S. 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu 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 1145,- Kč. 
24.2012/279RM-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 panu F. H. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2495,- 
Kč. 
24.2012/280RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění manželům J. S. a M. S. 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 
30. 6. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
1903,- Kč měsíčně. 
24.2012/281RM-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 manželům J. K. a M. K. 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně 
ve výši 1275,- Kč. 
24.2012/282RM-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 panu K. F. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 30. 06. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.096,- 
Kč. 
24.2012/283RM-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 panu M. S. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 30. 06. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 734,- 
Kč. 
24.2012/284RM-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 paní J. N. a panu J. N. 
pronájem bytu v  Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Rada 
města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 4055,- Kč. 
24.2012/285RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje manželům E. S. a P. S. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2715,- 
Kč. 



 
 
24.2012/286RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy k bezbariérovému bytu v Ledči nad Sázavou paní J. V., a to na dobu určitou ode dne 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou měsíčně ve výši 1738,- Kč. 
24.2012/287RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva 
města v 1. čtvrtletí roku 2013, a to: 14. 01. a 18. 03.   
24.2012/288RM-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 19. 12. 2012. 
24.2012/289RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uspořádání semináře "Jak se 
vyhnout problémům při poskytování veřejné podpory" dle předloženého návrhu s tím, že 
termín semináře bude upřesněn po dojednání se vzdělávací agenturou CAMPANUS.  
24.2012/290RM-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, uzavření dodatku 
č. 1 k smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění přepravy zaměstnanců linkou veřejné 
osobní dopravy v roce 2013-2014 s firmou GRAMMER CZ, s. r. o., Okružní 2040, Tachov 
347 01 a zmocňuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. 
24.2012/291RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zřízení vyhrazeného parkování pro osobu 
ZTP v Ledči nad Sázavou. Vyznačení parkovací plochy svislým dopravním značením a 
vodorovným dopravním značením bude provedeno dle platných předpisů a bude vybudováno 
na náklady žadatele. 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
24.2012/25RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s  § 39 a 102 odst. 
2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění 
záměru pronájmu části pozemku parc.č. poz. 2599/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 50 m2, 
v ulici Nad Lesem, v Ledči nad Sázavou.  
 
 

IV.  RM zmocňuje: 
24.2012/18RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka k 
podpisu smlouvy „Smlouva o poskytnutí služeb“ s firmou Diakonií Broumov s.r.o., V Důlni 
913, 542 32 Úpice, IČ: 25921916, DIČ: CZ25921916. Předmětem smlouvy je bezplatná 
obsluha kontejnerů pro sběr použitého textilu sebraného od obyvatel města Ledeč nad 
Sázavou. 
 
 
 
 
 
 
 



V. RM ukládá: 
24.2012/17RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, referentu rozvoje města zahájit práce na 
projektové přípravě akce „Foglarova cyklostezka“ a zabezpečení podání žádosti o dotaci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

                         starosta města        místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 10. 12. 2012       
Zapsala: Lenka Malá 
 


