
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. března 2011 

6/2011/RM 
 

I. RM bere na vědomí : 

6.2011/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

6.2011/16RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí žádost pana Stanislava 

Vrby o proplacení nevyčerpané dovolené a odkazuje pana Vrbu na § 79 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích a na § 222 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 
 

II. RM schvaluje : 

6.2011/66RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů aktualizované znění Standardů 

kvality sociálních služeb č. 3, 6 – vydání č. 2. 

6.2011/67RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů aktualizovanou Smlouvu o 

poskytování pečovatelské služby v předloženém znění a pověřuje starostu města Mgr. Petra 

Vaňka podpisem těchto smluv. 

6.2011/68RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, Janě Caskové pronájem bytu 

v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 15.4.2011 do 31.12.2011. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 4055,- Kč měsíčně. 

6.2011/69RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu  s § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  schvaluje pronájem části místnosti 

sloužící jako archiv v 1.PP o  ploše 10 m
2
 v budově čp. 450, ul. Habrecká v Ledči nad 

Sázavou,  MUDr. Jaroslavu Římanovi, neurologická ambulance ul. Habrecká čp. 450, Ledeč 

nad Sázavou, za částku 500,- Kč/ 1 m
2
/ rok a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku 

smlouvy. 

6.2011/70RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu  s § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  schvaluje bezúplatný pronájem 1 

místnosti v 1NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí, v Ledči nad Sázavou, 

Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou p.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou – Háj čp. 1253, 

v termínu od 14.4 do 15.4.2011, za účelem výstavy a prodeje výrobků klientů ústavu.  

6.2011/71RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu  s § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  schvaluje bezúplatný pronájem 1 

místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí  v Ledči nad Sázavou, 

Základní škole Habrecká čp. 378, Ledeč nad Sázavou v termínu od 11. 4. do 12. 4. 2011 

v době od 08.00-15.00 hod.  za účelem  výstavy prací žáků. 

6.2011/72RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  nájem pozemku za objektem VaK  

v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská  parc. č. 2196/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše  200m
2 

cirkusu Astra, se sídlem Brandýs nad Labem, ul. Seifertova čp. 1701 ve dnech 30.3.-

31.3.2011
 
ze celkovou částku ve výši 2.000,- Kč včetně DPH. 

6.2011/73RM-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 Mandátní 



smlouvy pro správu a vymáhání pohledávek mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Mgr. 

Dušanem Petrlíkem a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 

6.2011/74RM-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 192 000,- s firmou mbcomp Martin Bezouška a 

pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 

6.2011/75RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu  s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr Technického dozoru investora na 

akci „Základní technická vybavenost k 18 RD – I. etapa Plácky“ v Ledči nad Sázavou – Jiřího 

Lukšíčka, Zahradní 1227, Ledeč nad Sázavou za částku 87.600,- Kč včetně DPH..              

6.2011/76RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu  s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr Koordinátora BOZP na akci 

„Základní technická vybavenost k 18 RD – I. etapa Plácky“ v Ledči nad Sázavou – Jitku 

Krupičkovou, Masarykova 2978, Havlíčkův Brod za cenu 40.000,- Kč.              

6.2011/77RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o 

zhotovení  územního plánu města Ledeč nad Sázavou s firmou Ing. Eduard Žaluda, Železná 

493/20, Praha 1, PSČ 110 00. Předmětem smlouvy je zpracování a projednání  územního 

plánu města Ledeč nad Sázavou, varianta s konceptem za 480.000 Kč vč. DPH ve lhůtě 13 

měsíců ode dne uzavření smlouvy.  

6.2011/78RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „ Smlouvy o 

spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních 

kontejnerů „ s firmou ASEKOL s.r.o., se sídlem Dobružská 1, 147 00 Praha 4 – Braník .   

6.2011/79RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost o.s. MOLEKUL o poskytnutí finančního 

příspěvku  na kulturní akce 2011 z prostředků vyčleněných radě města ve výši 20.000,- Kč. 

6.2011/80RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti firmy Grass 

s.r.o. (hotel Sázava) v Ledči nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 

udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akci pořádanou touto 

organizací 2.4. 2011 (viz příloha) v hotelu Sázava, Ledeč n. S., Čechova 501. Akce bude 

ukončena ve 04:00 hod. 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 v areálu objektu 

č. popisné 501 a   na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

6.2011/81RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, přenechání osobních věcí (oblečení, 

obuv, věci osobní hygieny) uvedených v protokolech o pozůstalosti po zemřelém p. 

Folkmanovi a po zemřelé pí Gáborové ve prospěch Nemocnice Ledeč – Háj, s.r.o. 

6.2011/82RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, znění dopisu pro ředitelku Oblastní 

charity Havlíčkův Brod Bc. Annu Blažkovou. 

 
 



III. RM neschvaluje : 

6.2011/4RM-ne)  Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění paní Ivě Kratochvílové 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou. 

 
 

IV. RM svěřuje : 

6.2011/1RM-sv) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  svěřuje odboru samosprávy Městského 

úřadu Ledeč nad Sázavou, uzavírání nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví města, a to 

jen na pronájmy kratší pěti dnů a u pronájmu pozemků pro stavbu lešení na dobu kratší třiceti 

dnů. Cena pronájmu nesmí být nižší než by činil poplatek vypočtený podle Obecně závazné 

vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství a dále na krátkodobý pronájem maximálně na dva dny nebytových prostor. Cena 

pronájmu za jeden den nesmí být nižší než 500,- Kč.   

ZRUŠENO usnesením č. 22.2016/4RM-ru) dne 12. 12. 2016. 

 
 

V. RM ukládá : 

6.2011/5RM-u)  Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy činit úkony 

k vyklizení bytu č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 

 
 

VI. RM požaduje : 

6.2011/1RM-pož) Rada města Ledeč nad Sázavou požaduje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předložení technického řešení a stanoviska na 

prodloužení VO v ulici Pivovarská v Ledči nad Sázavou společností TS Ledeč nad Sázavou, 

spol. s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 30. 3. 2011       

Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


