
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 3. června 2013 

14/2013/RM 
 
 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
14.2013/42RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
14.2013/43RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
14.2013/44RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí dopis pana V. J. trvale 
bytem Ledeč nad Sázavou dne 23. 5. 2013.  
 
 
 
 
 

II.  RM schvaluje: 
14.2013/154RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 29. 5. 
2013 Městským úřadem Ledeč nad Sázavou 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 Městské slavnosti konané 
dne 15. 6. 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. 
14.2013/155RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí darovací smlouvy od Kraje Vysočina 
na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb 
středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích ve výši 118.996,- Kč. 
14.2013/156RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na 
realizaci akce „Ledeč nad Sázavou, oprava památné kapličky z 19. století – Habrek“ ve výši 
55.000,- Kč. 
14.2013/157RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace na projekt „Jdeme 



příkladem – předcházíme odpadům 2013“, na realizaci akce „Využívání energeticky 
úsporných materiálů“ ve výši 23.168,-Kč. 
14.2013/158RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace od Fondu Vysočiny na 
projekt „Rekonstrukce opěrné zdi sportovního areálu“ ve výši 100.000,-Kč. 
14.2013/159RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 
skupinové pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. se sídlem Budějovická čp. 5, 140 21 Praha 
4 a zmocňuje starostu města k podpisu 
14.2013/160RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, snížení ceny – dodatkem ke smlouvě č. S37/2013 o 
dílo s firmou Tomovy parky s.r.o.  Karlovice, Radvanovice čp. 11, Turnov, jako dodavatele 
dětského hřiště v Ledči nad Sázavou, ul. Jaroslava Haška a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku smlouvy o dílo.   
14.2013/161RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 
odst. 2, písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku (2 m2) parc.č. 888/1 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou za účelem umístění reklamního zařízení ( u křižovatky ul. Koželská – Na Pláckách 
v Ledči nad Sázavou).  
14.2013/162RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje odpověď na dopis pana V. J. 
trvale bytem Ledeč nad Sázavou. 
14.2013/163RM-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. 21, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní J. 
B. bytem Světlá nad Sázavou a to na dobu určitou od 15. 6. 2013 do 15. 12. 2013 s tím, že se 
do pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2078,- 
měsíčně. 
14.2013/164RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje pronájem Husova náměstí 
v Ledči nad Sázavou části parc.č. 2215/1 a 2215/23 v k.ú. Ledeč nad Sázavou dne 15. 6. 2013 
firmě Udanax s.r.o. se sídlem Hruškové Dvory čp. 44, Jihlava za dohodnutou smluvní částku 
10.000,- Kč/ den za účelem zajištění cateringové služby při konání akce „Městské slavnosti“ 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 
14.2013/165RM-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 „Městských slavností“, které se uskuteční dne 15. 
června 2013 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, pořádaných Městem Ledeč nad 
Sázavou.   
14.2013/166RM-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 a bezplatné 
použití techniky k zabezpečení dodávek vody na okrskové soutěži pořádané SDH Kamenná 
Lhota, která se koná dne 8. června 2013 na fotbalovém hřišti v Kamenné Lhotě. 
 
 
 
 
 



III.  RM zmocňuje 
14.2013/2RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
darovací smlouvy od Kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních 
uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a 
sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních 
sportovištích ve výši 118.996,- Kč. 
14.2013/3RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na realizaci akce „Ledeč nad Sázavou, 
oprava památné kapličky z 19. století – Habrek“ ve výši 55.000,- Kč. 
14.2013/4RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2013“, na 
realizaci akce „Využívání energeticky úsporných materiálů“ ve výši 23.168,-Kč. 
14.2013/5RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace od Fondu Vysočiny na projekt „Rekonstrukce opěrné zdi 
sportovního areálu“ ve výši 100.000,-Kč. 
 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 3. června 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


