
   

USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 21. ledna 2013 

2/2013/RM 
 

I.  RM bere na vědomí : 
2.2013/5RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města. 
2.2013/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
2.2013/7RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 30.11.2012/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 
 

II.  RM schvaluje : 
2.2013/7RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmeno 
f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vnitřní směrnici č. 1/2013 -  Organizační 
řád Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 
2.2013/8RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uhrazení servisního poplatku ve výši 113 619,- do 
31. 1. 2013 ledna a tím automatické prodloužení servisní smlouvy č. 490110009 o další 3 
roky.  
2.2013/9RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení Smlouvy o poskytování služby správa 
sítě číslo RCV-2011-Z121, dohodou k datu 31. 1. 2013. 
2.2013/10RM-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 servisní a materiálové 
smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. na pronájem tiskárny 
Bizhub C284 za cenu 2986,- Kč měsíčně a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem této smlouvy. 
2.2013/11RM-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 servisní a materiálové 
smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. na pronájem 
tiskárny Bizhub C 224 Economy za cenu 1815,-Kč měsíčně a pověřuje starostu města Mgr. 
Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
2.2013/12RM-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 k servisní a 
materiálové smlouvě č. 14430865 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, 
s.r.o. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
2.2013/13RM-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 k servisní a 
materiálové smlouvě č. 14430865 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, 
s.r.o. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
2.2013/14RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zahájení realizace řešení 
energetických úspor a nevyhovujícího stavu objektu MŠ Družstevní formou metody EPC se 
společností IP Polná. 
 



   

 
2.2013/15RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatky č.1/2013 ke kupním 
smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45001/2002 z kotelny čp. 450, č. 45005/2004 z kotelny 
čp. 450 a č. 93001/2002 z kotelny čp. 93 s firmou ATOS, spol. s.r.o. Ledeč nad Sázavou a 
pověřuje starostu města podpisem těchto dodatků. 
2.2013/16RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí Smlouvy č. 10079201 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování akce 
„Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 
systému pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 187.183,60 Kč. Rada města pověřuje starostu 
města k podpisu této smlouvy. 
2.2013/17RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odstoupení od smlouvy na 
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV v areálu nemocnice Háj v Ledči 
nad Sázavou, s panem Ing. Ondřejem Mlčochem, IČ 74257901, Osvoboditelů 248/9, 767 01 
Kroměříž. 
2.2013/18RM-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, dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě ze dne 6. 4. 2009 a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2011 s  ČR – Hasičský záchranný sbor 
kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 32, Jihlava, PSČ 586 s platností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2015 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.  
2.2013/19RM-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, dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě č. 22/07-N ze dne 24. 4. 2007 a dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2009 s ZEMKO Kožlí, 
a.s. s platností od 1. 1. 2013.  
2/2013/20RM-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 pronájem nebytových 
prostor v suterénu v domě čp. 558-559 v Ledči nad Sázavou ul. Na Sibiři, od 1. 2. 2013 J. W., 
bytem Ledeč nad Sázavou za částku 400,- Kč/m2/rok.  
2.2013/21RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 a § 76 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, panu Mgr. 
Petru Vaňkovi – starostovi města a panu Jaroslavu Doležalovi – místostarostovi města 
náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2012.   
2.2013/22RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje darování palivového dříví (topoly 
v množství cca 6 m3 uložené v prostoru letního stadionu v Ledči nad Sázavou) 
Automotoklubu, Pod Šeptouchovem 260, Ledeč nad Sázavou.  
2.2013/23RM-s) Rada města v Ledči nad Sázavou schvaluje změnu znění usnesení RM č. 
1.2013/6RM-s) ze dne 7. 1. 2013 s tím, že v textu usnesení se vypouští v poslední větě část 
“…., kdy přednostně budou uspokojováni zájemci z řad zaměstnanců Města Ledeč nad 
Sázavou.“ 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
2/2013/1RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje pronájem nebytových 
prostor v budově čp. 16 v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, k pořádání bohoslužeb pro 
mongolské křesťany Sboru Církve bratrské se sídlem Havlíčkův Brod ul. Strážná čp. 1364. 
 
 



   

IV.  RM ukládá : 
2.2013/1RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení investic a majetku zahájit 
jednání ve věci uzavření smluvního vztahu na zpracování projektu a realizace energetické 
úspory se společností IP Polná, zabývající se metodami EPC při realizaci řešení energetických 
úspor a nevyhovujícího stavu objektu MŠ Družstevní dle předložené nabídky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                  místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 21. 1. 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 

 


