
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 25. Března 2013 

7/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

7.2013/20RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
7.2013/21RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
7.2013/22RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu zvláštního 
určení č. 21 v ul. 5. května 1252 paní M. Z. dnem 6. 3. 2013 a následné předání tohoto bytu 
paní H. S. dne 7. 3. 2013 s tím, že správce bytového fondu firma Atos s. r. o. Ledeč nad 
Sázavou provede roční vyúčtování všech záloh i služeb za tento byt za rok 2013 pro paní M. 
Z.  ke dni 6. 3. 2013 a pro paní H. S. od 7. 3. 2013. 
7.2013/23RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 
2013 budou termíny schůzí rady města 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 19.6. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
7.2013/89RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102  odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej kuchyňského robotu typu RE 
22 za částku 5.600,-Kč, V. K. bytem Kouty.  
7.2013/90RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, proplacení daňového dokladu ve výši 
5.632,- Kč, F. V. bytem Ledeč nad Sázavou za materiál - kamennou drť,  použitou při opravě 
veřejné příjezdové komunikace formou brigády ke garážím eč. 62 až 78 v Ledči nad Sázavou, 
ul. Pivovarská. 
7.2013/91RM-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 A. M. a J. M. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu 
určitou od 1. 4. 2013 do 31. 8. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou měsíčně ve výši 2.198,- Kč. 
7.2013/92RM-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 E. S. a P. S. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu 
určitou od 1. 4. 2013 do 31. 8. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou měsíčně ve výši 2.715,- Kč. 
7.2013/93RM-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. S. a F. S. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu 
určitou od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.145,- Kč. 
7.2013/94RM-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 E. S. a P. S. ze dne 20. 3. 2013. 



7.2013/95RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, úhradu nájemného a ceny služeb spojených s 
nájmem hrobového místa č. 527 dle Nájemní smlouvy č. 2199 uzavřené s panem R. K. bytem 
Humpolec ve dvou splátkách: 1.600,- Kč do 31. 12. 2013 a 1.512,- Kč do 31. 12. 2018. 
7.2013/96RM-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 ve 2. čtvrtletí 
roku 2013, a to: 26.6.   
7.2013/97RM-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 nájmu na nebytové prostory 
v budově čp. 1276 – DPS v Ledči nad Sázavou, které slouží k provozování rehabilitační dílny 
denního stacionáře Petrklíč ze dne 1. 7. 2007 s Oblastní charitou Havlíčkův Brod dohodou 
s termínem ukončení k 31. 3. 2013.  
7.2013/98RM-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:  
1. Nadále platí usnesení RM ze dne 07.01.2013 pod č. 1.2013/6RM-s) a usnesení RM ze dne 
21.01.2013 pod č. 2.2013/23RM-s), kdy 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.  
2. OS, OMI určí na základě smlouvy zájemci o dřevo, jak bude dřevní hmota manipulována: 

a) dřevní hmota bude městem poskytnuta občanovi pouze za provedenou práci, 
b) dřevní hmota bude městem poskytnuta občanovi za provedenou práci a občan 

navíc zaplatí za  l m3 částku  : 
- jehličnany  100 Kč/m3 
- listnáče  200 Kč/ m3 

 
 
 

III.  RM odkládá:.  
7.2013/2RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá projednání dodatku č. 5 smlouvy 
č. KŘ-556/5-2009 o zabezpečení požární ochrany – finanční příspěvek pro rok 2013 
s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, 
Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  RM jmenuje: 
7.2013/3RM-jm)  Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 ods.3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, hodnotící komisi na zajištění zadávacího řízení 
veřejné zakázky„Revitalizace zeleně – přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou“ 
 
Členové :      Náhradníci : 
 
1 .Josef Nechvátal     1. RNDr. Pavel Policar 
2. Ing. Petr Stránský     2. Ing. Jan  Drápela 
3. Ing. Zdeněk Tůma     3. MVDr. Pavel Vrbka 
4. Jaroslav Doležal     4. Mgr. František Trpišovský 
5. Jana Fotrová     5. Ing. Bc. Lenka Vejsadová 
 

 

V. RM pověřuje: 
7.2013/1RM-p) Rada města v Ledči nad Sázavou pověřuje v souladu s § 102 odstavce 2 
písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění OS, OMI k podpisu dohod a 
smluv mezi městem Ledeč nad Sázavou a zájemcem o dřevní hmotu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 25. března 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


