
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 6. května 2013 

11/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

11.2013/34RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
11.2013/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
11.2013/36RM-b) Rada města v Ledči nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 
odstavce 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dokument: „Záznam ze dne 
23. 04. 2013“.  
 
 

II.  RM schvaluje: 
11.2013/132RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, text výzvy na zajištění zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou - technický dozor “. 
11.2013/133RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, na zajištění zadávacího řízení veřejné 
zakázky „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou - technický dozor “ oslovení 
následujících firem: 

- Zahradní artchitektura, Ing. Ivan Mark, Martinov 279, 277 13 Kostelec n.l. 
- Ing.Josef Souček, Zahradní architekt, Vlkanice 46, 257 56 Neveklov, 
- Irena Dundychová, Npor. Jana Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod 

11.2013/134RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 
roku 2013, z prostředků vyčleněných RM – JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR na akci 
„Posázavský drsoň“ ve výši 5.000,- Kč. 
11.2013/135RM-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 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/4750/2012-HHBM na pozemek parc.č. 
poz.  882/4 v kat. území Ledeč nad Sázavou s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 6979111 a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy a doložky. 
11.2013/136RM-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, bezplatný pronájem 
zasedací místnosti v budově čp. 16 v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, dne 22. 5. 2013 
v době od 14.00-15.30 hod., Svazu důchodců ČR, občanskému sdružení, Základní organizace, 
Ledeč nad Sázavou.  
11.2013/137RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 11, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou panu V. J. Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 
31. 12. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 2080,- měsíčně. 



11.2013/138RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 1102, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou panu J. Z. Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 
31. 12. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 1286,- měsíčně. 
11.2013/139RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 26, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou paní D. K. Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 
31. 12. 2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 1068,- měsíčně. 
 
 

III.  RM neschvaluje: 
11.2012/14RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102, odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o 
zveřejnění standardního záznamu inzerce Města Ledeč nad Sázavou (adresa, telefon, e-mail, 
web + telefon IC a muzea) ve Zlatých stránkách pro Kraj Vysočina 2013/2014 se společností 
MEDIATEL spol. s r.o., Thámova 137/16, Praha 8 za cenu 4000,-- Kč bez DPH.  
 
 

IV.  RM jmenuje: 
11.2013/5RM-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 „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou - technický dozor “. 
 
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 vydává: 
11.2013/1RMvy) Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ust. § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2013, o zákazu podomního 
a pochůzkového prodeje na území města a jeho místních částech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 6. května 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 


