
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 2. února 2011 

2/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
2.2011/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města za rok 2010. 
2.2011/5RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odstavce 
3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění provedení posouzení a hodnocení 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování a projednání územního plánu města Ledeč nad 
Sázavou“, které provedla komise ve složení : p. Jaroslav Doležal – místostarosta, p. Martin 
Píbil – člen ZM,  p. Ing. Vladimír Molín – tajemník, Ing.Petr Stránský – člen RM, Josef 
Nechvátal – člen RM dne 02.02.2011 v 16.00 hod.. 
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
2.2011/23RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výsledek elektronického výběrového 
řízení, vítěznou firmou se stala Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. 
2.2011/24RM-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 servisní a materiálové 
smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. na pronájem 
tiskárny bizhub 223 za cenu 1416,- měsíčně včetně DPH a pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem této smlouvy. 
2.2011/25RM-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 servisní a materiálové 
smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s. r. o. na pronájem 
tiskárny bizhub C360 za cenu 10218,- měsíčně včetně DPH a pověřuje starostu města Mgr. 
Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
2.2011/26RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  §  102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, komisionářské smlouvy mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou (komisionář) a komitenty: Ing. Jana Třísková – HUŤ ANNA 2x, Miroslav 
Lubas – Železný Brod, NA KUPECK0 STEZCE s.r.o. – Kladno, Stanislav Císař – Jablonec 
nad Nisou, Obec Vilémovice, MUDr. Pavla Zdechovská – Kožlí, Luděk Vejsada – Dolní 
Město, Obec Kaliště, Martina Krejčiříková – Vlašim a pověřuje starostu města podpisem 
těchto smluv. 
2.2011/27RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102, odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění inzerce 
Města Ledeč nad Sázavou (městský úřad, městská knihovna, informační centrum a městské 
muzeum - hrad) ve Zlatých stránkách – Kraj Vysočina 2011/2012  za částku 16824,-- Kč 
včetně DPH se společností MEDIATEL spol. s r.o., Thámova 137/16, Praha 8 a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
2.2011/28RM-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. 1 a 2 – vydání č.2. 



2.2011/29RM-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, dodatek č. 6 k NS ze dne 
20.12.2004 k nájmu nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou se 
společností Nemocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o., Háj č. 675, Ledeč nad Sázavou, kterým se 
snižuje  pronájem podlahové plochy v 1.PP o 27,27 m2.  
2.2011/30RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory o 
podlahové ploše 27,27 m2 v 1.PP v budově  polikliniky v Ledči nad Sázavou .  
2.2011/31RM-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,  zapůjčení tribuny na den 
13.8.2011 do obce Kouty na pořádání kulturní akce, za částku 1.000,- Kč včetně DPH, 
Davidu Štěpánkovi, bytem Ledeč nad Sázavou.  
2.2011/32RM-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 dodatku č.1 
k Mandátní smlouvě č. 145/2010 o zpracování přiznání k DPH (ve spolupráci s pracovníky 
Města) s firmou PELF v.o.s, Husovo náměstí 15, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
2.2011/33RM-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 pronájmu budovy čp. 644 v Ledči nad Sázavou ul. Na Pláckách čp. 644 a pronájmu 
přízemí v objektu energobloku.   
2.2011/34RM-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, smlouvu o výpůjčce  č. 
OdMI/99/10/V na nebytové prostory v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči nad Sázavou 
se Střediskem volného času, příspěvková organizace, se sídlem Mizerov č.82, Ledeč nad 
Sázavou.  
2.2011/35RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost manželů Martiny a 
Romana Kreclových o poskytnutí podnájmu Anetě Strnadové dle předložené podnájemní 
smlouvy na dobu určitou ode dne 15.2.2011 do 30.6.2011. 
2.2011/36RM-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 Antonínu Zikovi prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu č. 7/1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.2.2011 do 
29.2.2012. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou  ve výši 
1604,- Kč měsíčně. 
2.2011/37RM-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, přenechání bytu 4+1 do podnájmu  
panu MUDr. Leoši Abrtovi v souladu s nájemní smlouvou ze dne 20.12.2004 s termínem od 
1.2.2011. 
2.2011/38RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 2, písmeno 
b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, vyplácení odměn členům 
dozorčí rady Technických služeb Ledeč nad Sázavou s.r.o., měsíčně. 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
2.2011/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 102 odst. 2), 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy 
nebytových prostor v Ledči nad Sázavou  Vratislavu Jandusovi. 
 
 



IV.  RM odkládá : 
2.2011/2RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 641/155/2010-
11 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti 
v roce 2010 - 2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou VEOLIA Transport VČ a.s. Chrudim ve 
věci navýšení ceny dopravního výkonu na 31,94 Kč/km do té doby, než budou vyřešeny 
všechny otázky. 
 
 

V. RM ruší : 
2.2011/1RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s  §  102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, své usnesení ze dne 25.10.2010 č.j. 
15.2010/9RM-u), kterým uložila starostovi města projednat s odborem památkové péče 
Krajského úřadu kraje Vysočina spolupráci na projektu „Plán ochrany památkových zón“ a po 
projednání v radě města předložit návrh projektu zastupitelstvu města k projednání a 
schválení. 
 
 

VI.  RM mění : 
2.2011/1RM-mě)  Rada města Ledeč nad Sázavou mění v souladu s § 102 odstavce 3 zákona 
číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů usnesení RM ze dne 10.5.2010 pod 
číslem usnesení 7.2010/95RM-s), kdy tímto usnesením bylo stanoveno následující složení 
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení veřejné zakázky ve složení 
– p. Jaroslav Doležal – místostarosta, p. Martin Píbil – člen RM,  p. Ing. Vladimír Molín – 
tajemník, paní PaedDr. Ilona Dokoupilová – členka RM, MVDr. Pavel Vrbka – člen RM . 
Dva členové hodnotící komise budou nahrazení a komise bude pracovat v tomto složení : p. 
Jaroslav Doležal – místostarosta, p. Martin Píbil – člen ZM,  p. Ing. Vladimír Molín – 
tajemník, Ing.Petr Stránský – člen RM, Josef Nechvátal – člen RM. 
 
 
 

VII.  RM doporučuje : 
2.2011/1RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města, v souladu  
s § 39 odst.1) a § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
schválit záměr darování budovy čp. 498, stojící na pozemku p.č.st. 530, pozemku p.č.st. 530, 
pozemku p.č. 2090/17, to vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

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


