
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 20. května 2013 

12/2013/RM 
 
 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

 
12.2013/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
12.2013/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města 
12.2013/39RM-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, uzavření smlouvy o 
poskytování úklidových služeb v  prostorách zimního stadionu, Nádražní 1292, Ledeč nad 
Sázavou s panem M. Č., bytem Ledeč nad Sázavou s termínem od 1.1 do 30. 4. 2013.  
12.2013/40RM-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, konání středověkého 
rytířského divadla Traken na koních, na pozemku parc.č. 2196/7 (louka za společností 
Vodovody a kanalizace, a.s. v Pivovarské ulici) v termínu dne 3. 6. 2013. 
12.2013/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 706 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí přechod nájmu bytu v domě 
v Ledči nad Sázavou na pana R. Č., M. Č., J. Č., J. Č. a J. Č., všichni bytem Ledeč nad 
Sázavou, a to na období ode dne 20. 4. 2013 do 20. 4. 2015.  
 
 
 

II.  RM schvaluje: 
 

12.2013/140RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o 
provedení přezkoumání hospodaření města na účetní období 2013 a 2014 s auditorem Ing. 
Miloslavem Slabým, IČ 40691608 se sídlem Pelhřimov, ul. Boženy Němcové 1133, č. osv. 
1828 a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
12.2013/141RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k mandátní 
smlouvě S62/2011 „Smlouva pro správu a vymáhání pohledávek“ s advokátem Mgr. 
Dušanem Petrlíkem se sídlem Mánesova 11/3b, České Budějovice a pověřuje starostu města 
k podpisu tohoto dodatku. 
12.2013/142RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o 
pronájmu PC na 3 roky za celkovou cenu 201 586,- s firmou mbcomp Martin Bezouška a 
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
12.2013/143RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, firmu Energetické štítky s.r.o. se sídlem Praha – 
Smíchov, ul. Holečkova čp. 789/49, jako dodavatele a zpracovatele PENB (průkazů 



energetické náročnosti budov) pro Město Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo.   
12.2013/144RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh smlouvy o dílo na 
zakázku: „Energetické služby pro objekt ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou“ s firmou IP 
Izolace Polná s.r.o. se sídlem Tyršova čp. 405, Polná a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
12.2013/145RM-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, žadateli MO ČRS Ledeč n. S. – na akci „Rybářské 
závody dětí“ ve výši 3.000,- Kč. 
12.2013/146RM-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, žadateli MO ČRS Ledeč n. S. – na akci „Rybářské 
závody dospělých“ ve výši 3.000,- Kč. 
12.2013/147RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odložení splátek a dluhu za 
nájem a služby na nebytové prostory v budově polikliniky čp. 450, ulice Habrecká v Ledči 
nad Sázavou, které slouží k provozování ordinace praktického lékaře paní MUDr. H. L. bytem 
Ledeč nad Sázavou s termínem do 30. 9. 2013. 
12.2013/148RM-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 nebytových 
prostor v  budově polikliniky - ulice Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou, které slouží 
k provozování kosmetických služeb paní H. Z. od 30. 9. 2010, bytem Ledeč nad Sázavou, 
dohodou s termínem ukončení k 31. 5. 2013.   
12.2013/149RM-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 - pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ulice 
Habrecká čp. 450 v I.NP a to 1 místnosti (bývalá kosmetika vedle ordinace MUDr. 
Smejkalové) o ploše 13,53 m2.  
12.2013/150RM-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 v Ledči nad Sázavou paní V. Č. dohodou ke dni 31. 5. 2013. 
12.2013/151RM-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 v Ledči nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní V. L., bytem Ledeč nad 
Sázavou a to na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 
měsíčně. 

 

 

 

 

 



III.  RM neschvaluje: 
12.2013/15RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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, žadateli Tremping Posázaví o.s. – na akci „Country 
na kolejích“ ve výši 5.000,- Kč. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 20. května 2013       
Zapsala: Jana Merunková 


