
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 22. dubna 2013 

9/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

9.2013/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
9.2013/28RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
9.2013/29RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, termín shromáždění 
k příležitosti oslav 1. máje dne 1. 5. 2013 v 10.00 hodin, ZO KSČM Ledeč nad Sázavou. 
9.2013/30RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2), 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu 
na nebytové prostory v budově čp. 790 v ulici Barborka v Ledči nad Sázavou s Finanční 
správou ČR – generální ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1 ke dni 31. 7. 2013. 
9.2013/31RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 
prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou (uprostřed - vedle morového sloupu), za 
účelem vystavení motorových vozidel dne 21. 5. 2013, firmou AUTOKŘEHLÍK  s.r.o. se 
sídlem Lidická čp. 3566, Havlíčkův Brod, v souladu s OZV č. 3/2011.   
9.2013/32RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 28.02.2013/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
9.2013/33RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu zvláštního 
určení č. 21 v ul. 5. května 1252 v Domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
9.2013/120RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 6, kterým se nahrazuje Příloha č. 1 
směrnice č. 4/2007 „Podpisový řád Městského úřadu Ledeč nad Sázavou“. 
9.2013/121RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky 
k zabezpečení požární ochrany při pořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic 2013, která se 
bude konat dne 30. 4. - 1. 5. 2013 na rekultivované skládce „Rašovec“ v Ledči nad Sázavou, 
pořádané pořadatelským výborem, zastoupeného J. S. bytem Ledeč nad Sázavou a Ing. P. V. 
bytem Ledeč nad Sázavou. 
9.2013/122RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů členů SDH 
Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou, k zabezpečení požární 
ochrany při pořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic 2013, která se koná dne 30. 4. - 1. 5. 
2013 na rekultivované skládce „Rašovec“ v Ledči nad Sázavou.   
9.2013/123RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost Junáku - svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Ledeč nad Sázavou o povolení startu „Posázavský drsoň“ z  Husova náměstí 
v Ledči nad Sázavou dne 18. 5. 2013 a bezplatné užívání tohoto veřejného prostranství. 



9.2013/124RM-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 50 m2 parc.č. poz. 1901/3 - zahrada v k.ú. Ledeč nad Sázavou – 
(v ul.Barborka za bývalými Léčivy).  
9.2013/125RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst.2, písm. m)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem 2 místností 
nebytových prostor v budově polikliniky čp. 450, ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou firmě 
Medical care Vysočina s.r.o. ul. Občinská čp. 1980, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené 
MUDr. A. F. a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  
9.2013/126RM-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 29. 4. 2013. 
9.2013/127RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o provedení stavebních úprav 
v domě čp. 555-557 v Ledči nad Sázavou ul. Ke Stínadlům, paní Z. U., bytem Mrzkovice a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výstavbě. Podpis: 
9.2013/128RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů bezplatné předvedení techniky SDH 
dne 4. května 2013 ve Vysočinské nemocnici s. r. o. včetně úhrady osobních nákladů členů 
SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 
9.2013/129RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje Mgr. Petru Vaňkovi zahraniční 
služební cestu do  Sankt Pöltenu včetně užití referentského vozidla. 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
09.2013/13RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení zálohy za topení na 
nebytové prostory v budově polikliniky panu MUDr. B. S., Ambulance gastroenterologická, 
interní a chirurgická s.r.o., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou. 
 
 

IV.  RM jmenuje: 
09.2013/4RM-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 „Technický dozor - Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“. 
 
Členové :      Náhradníci : 
 
1 .Josef Nechvátal     1. RNDr. Pavel Policar 
2. Ing. Jan Drápela     2. Zdena Čubanová 
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 odkládá:.  
9.2013/3RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102  odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci návrhu smlouvy o 
dílo na zakázku: „Energetické služby pro objekt ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou“. 
 
 

VI.  RM ukládá: 
9.2013/3RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá zajistit zveřejnění inzerátu do 
místního a regionálního tisku o volné kapacitě bytu č. 21 (2 + kk) v ul. 5. května 1252 
v Domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou. 
Termín do 15. května 2013. 
Odpovídá: Ing. Milena Peroutková 
 
 

VII.  RM ruší : 
9.2013/4RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 8. 4. 
2013 číslo 8.2013/114RM-s), kterým bylo schváleno vyvěšení záměru o pronájmu 
nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou.  
9.2013/5RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu  s § 102 odst. 2, písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 8. 4. 
2013 číslo 8.2013/115RM-s) o pronájmu 1 místnosti (nebytového prostoru) v budově 
polikliniky čp. 450, ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou.   
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 22. dubna 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


