
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 11. Března 2013 

6/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

6.2013/16RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
6.2013/17RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
6.2013/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu zvláštního 
určení č. 1104 v ul. 5. května 1276 v domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou. 
6.2013/19RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktualizovaných 
žádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28. 2. 2013.  
 

II.  RM schvaluje: 
6.2013/75RM-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,  bezplatný 
pronájem 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči 
nad Sázavou, Základní škole Ledeč nad Sázavou Habrecká čp. 378, v termínu od 26. - 27. 3. 
2013, za účelem pořádání velikonoční výstavy prací žáků.  
6.2013/76RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1  a § 102 
odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru pronajmout část chodníku v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, u domu čp. 72 o 
ploše 13 m2, část pozemku parc. č. poz. 2215/23 k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
6.2013/77RM-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, změnu nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Habrecké ulici v Ledči nad Sázavou 
formou dodatku č. 2 ve smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 29. 6. 2012 s platností 
od 1. 3. 2013 Vysočinské nemocnice s. r. o., Háj 675, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 
města podpisem dodatku č. 2 smlouvy. 
6.2013/78RM-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 nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Habrecké ulici v Ledči nad Sázavou -  
nebytových prostor v II.NP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, užívaných touto 
společností jako gastroenterologická ambulance o celkové ploše 131,25 m2 2012 s platností 
od 1. 3. 2013 MUDr. Bohdanem Semiginovským a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
6.2013/79RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 102  
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru 
pronájmu části pozemku cca 148 m2 parc.č. poz. 1685/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – travnatou 
plochu za FÚ (ul.Barborka).  
6.2013/80RM-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. 32 v ul. 5. května 1252 v Ledči nad Sázavou paní E. K. dohodou ke dni 19. 3. 2013. 



 
 
6.2013/81RM-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. 1104, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
E. K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 20. 3. 2013 do 31. 3. 2014. Rada 
města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- měsíčně. 
6.2013/82RM-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. 32, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu J. 
T. bytem Věžnice a to na dobu určitou od 20. 3. 2013 do 31. 3. 2014 s tím, že se do bytu 
přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši Kč 2078,- měsíčně. 
6.2013/83RM-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. 1320 v ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou panu B. K. dohodou ke dni 31. 3. 
2013. 
6.2013/84RM-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. 1320, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
D. Z. bytem Věžnice a to na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 s tím, že se do bytu 
přihlásí k trvalému pobytu. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 
6.2013/85RM-s.)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 719 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů schvaluje žádost paní H. F. (nájemce bytu č. 
5 v domě čp. 561, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou) o schválení smlouvy o poskytnutí 
podnájmu bytu paní D. V. bytem Kolín2, a to na dobu určitou ode dne 12. 3. 2013 do 28. 2. 
2014. 
6.2013/86RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 25. 2. 2013 
divadelním sdružením Mimochodem Ledeč n. S. a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 obecně 
závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 schvaluje udělení výjimky 
z ustanovení vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pro IV. ročník 
hudebního festivalu Mimofest na ledečském hradě konaném dne 10. 8. 2013. Rada Města 
podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 
- v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid  
- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 
- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to 
bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 
- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou součástí 

prostor pořádané akce  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
6.2013/87RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 22. 2. 2013 
Hotelem Sázava Ledeč n. S. a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 obecně závazné vyhlášky Města 
Ledeč nad Sázavou č. 7/2008 schvaluje udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o stanovení 



podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku, pro akce konané roku 2013 v Hotelu Sázava v Ledči n. S., 
Čechova 501. Rada Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 
- v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid  
- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 
- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to 
bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 
- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou součástí 

prostor pořádané akce  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
6.2013/88RM-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 18. 3. 2013. 
 
 
III.  RM ruší : 
6.2013/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení RM ze dne 11. 6. 2012 pod 
číslem 11.2012/136RM-s) v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, kterým byla schválena mandátní smlouva č. 34/2012/OdMI na 
zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tribun sportovního 
areálu Ledeč nad Sázavou“ se společností IPIefekt s.r.o., Viktora Huga 4, Praha 5. 
6.2013/3RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení RM ze dne 11. 6. 2012 pod 
číslem 11.2012/137RM-s) v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, kterým byla schválena smlouva o dílo č. 35/2012/OdMI na 
zpracování žádosti o dotaci a následné zpracování vyhodnocení akce na projekt 
„Rekonstrukce tribun sportovního areálu Ledeč nad Sázavou“ se společností IPIefekt s.r.o., 
Viktora Huga 4, Praha 5. 
 
 
IV.  RM stanovuje: 
6.2013/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet 
zaměstnanců organizační složky Informační centrum Ledeč nad Sázavou od 12. 03. 2013 
následovně: v měsících listopad až únor včetně 3 zaměstnanci, měsíc březen 4 zaměstnanci, 
v měsících duben až říjen včetně 6 zaměstnanců.  
 
 
 
V. RM odkládá:.  
6.2013/1RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednání žádosti Oblastní charity 
Havlíčkův Brod do doby jejího upřesnění Odborem majetku a investic. 
 
 
 
 
 



VI.  RM ukládá: 
6.2013/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s ust. § 102, odst.3 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru samosprávy 
vypracovat a předložit návrh pravidel pro přidělování příspěvků a dotací z rozpočtu města 
(sport, kultura, mládež, sociální služby apod.) v různých variantách tak, aby bylo možné 
odpovědně posoudit jejich účelné využití. Zároveň se mu ukládá zpracovat a předložit 
ekonomický rozbor předpokládaných dopadů jednotlivých variant na rozpočtové prostředky. 

 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa 
Termín: do 30.4.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 11. března 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 

 
 


