
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 14. února 2011 

3/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
3.2011/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města za rok 2010. 
3.2011/7RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že nikdo z oslovených 
žadatelů o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou nemá zájem o uvolněný byt č. 1 v domě 
čp. 473, ul. 5. května v Ledči nad Sázavou. 
3.2011/8RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou projednala „Protokol o kontrole“ auditora 
Ing. Pavla  Lelka CSc. ze dne 9.2.2011 o vnitřním kontrolním systému hospodaření 
s veřejnými prostředky se zaměřením na vnitřní kontrolní systém organizace a poskytování 
dotací a příspěvků v roce 2010 a v souladu s §102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, tento protokol bere na vědomí.   
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
3.2011/39RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění na základě žádosti odložení termínu pro úhradu 
služeb a nájmu hrobového místa č. 168 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou dle Nájemní 
smlouvy č. 2405 uzavřené s panem Josefem Budinským do 30.04.2011. 
3.2011/40RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dohody o uznání závazku se splátkovým 
kalendářem s MUDr. Janem Maštálkou, bytem Ledeč nad Sázavou zmocňuje starostu města 
Mgr. Petra Vaňka  k podpisu dohody. 
3.2011/41RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájmu 
nebytových prostor, budovy čp. 52 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou na dobu 
neurčitou za stejných podmínek  jako ve smlouvě č. ODMI/58/10-N  formou dodatku č. 1 se 
společností ČSAD BUS, a.s. Na Ostrově 177, Chrudim a pověřuje starostu města podpisem 
tohoto dodatku. 
3.2011/42RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 
2),písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění novou nájemní smlouvu na 
pozemky parc.č. 101, 2215/43 a 2799 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za účelem provozování 
autobusového nádraží na dobu neurčitou za částku 50.000 Kč/rok se společností ČSAD BUS, 
a.s. Na Ostrově 177, Chrudim a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
3.2011/43RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku„ 
uzavřenou se Zdeňkem Mejstříkem ze dne 7.2.2011. 
3.2011/44RM-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, pronájem bytu č. 2/2 v domě 
čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.3.2011 do 30.6.2011 panu 
Petru Mazačovi. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou  ve 
výši 741,- Kč měsíčně. 



3.2011/45RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, program jednání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou dne 28.2.2011. 
3.2011/46RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku„ 
uzavřenou s Václavem Pavlíkem ze dne 14.2.2011 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
3.2011/47RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výsledky 
výběrového řízení na obsazení pracovní pozice pečovatelka Organizační složky Pečovatelská 
služba a souhlasí se změnou  uzavřeného pracovního poměru  mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a Leonou Procházkovou z doby určité na dobu neurčitou.  
 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
3.2011/3RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyvěšení Tibetské vlajky 
na budově městské radnice. 
 
 

IV.  RM ukládá : 
3.2011/2RM-u)  Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru matriky a sociálních služeb 
nabízet uvolněný byt č. 1 v domě čp. 473, ul. 5. května v Ledči nad Sázavou prostřednictvím 
inzerce a vyvěšením nabídky na webových stránkách města. 
 

 

V. RM pověřuje : 
3.2011/2RM-p) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu  s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, finanční navýšení za správu bytového a 
nebytového hospodářství včetně upřesnění počtu objektů s firmou ATOS spol. s.r.o. dle 
přílohy č. 1 k mandátní smlouvě č. 001/95 a k mandátní smlouvě č. 002/95 a pověřuje 
starostu města podpisem příloh. 
 
 

 

VI.  RM doporučuje : 
3.2011/2RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje ZM v souladu  s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  schválit předložený plán oprav s tím, že 
v letošním roce bude provedena izolace proti zemní vlhkosti v objektu čp. 145 a v objektu čp. 
77 bude provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace. 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 14. 2. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 


