
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 19. ledna 2011 

1/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
1.2011/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Rady města za rok 2010. 
1.2011/2RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 30.11.2010/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
1.2011/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že odbor matriky a 
sociálních služeb zašle p. Františku Jandusovi výzvu k vyklizení bytu v ul. Čechova v Ledči 
nad Sázavou a po vyklizení bytu bude dluh za nájem a služby spojené s užíváním bytu 
vymáhat soudní cestou.  
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
1.2011/1RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje u nájemních bytů 
v majetku města, kde byla dříve regulace nájemného a u bytů, kde je nájemné sjednáno 
dohodou, zachování měsíčního nájemného v Kč/m2 jako v roce 2010.  
1.2011/2RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu – bezbariérový v Ledči nad Sázavou paní Jindřišce Veletové, a to na dobu určitou ode 
dne 1.1.2011 do 31.12.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši  1.217,-- Kč měsíčně. 
1.2011/3RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje manželům Josefovi a 
Miroslavě Královým prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu 
určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou měsíčně ve výši 1275,- Kč. 
1.2011/4RM-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 Josefu Peškovi žádost o prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.7.2011. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 734,- Kč 
měsíčně. 
1.2011/5RM-s)  Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje zabezpečit zákonnou povinnost 
obecního úřadu uloženou v § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím zaměstnanců Městského úřadu - 
vedoucího odboru matriky a sociálních služeb Ing. Júliusem Bartou, vedoucí sociálního 
oddělení Martinou Měkotovou, DiS., a to nikoliv formou nařízené pracovní pohotovosti, ale 
tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě pro toto usnesení. Toto usnesení se schvaluje na 
období roku 2011. 
 



1.2011/6RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 a § 76 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, panu Mgr. Petru Vaňkovi 
– starostovi města a panu Jaroslavu Doležalovi – místostarostovi města náhradu měsíční 
odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2010.   

1.2011/7RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění přílohu č.1 k dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu 
městských lesů s Lesní společností, a.s., kterou se nájemné za městské lesy v roce 2010 
zvyšuje o 550 000,-- Kč. 
1.2011/8RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu městských lesů 
s Lesní společností, a.s., kterou se určuje nájemné za městské lesy pro rok 2011 na 450 000,-- 
Kč.  
1.2011/9RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3  zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.12.1999, 
kterou se prodlužuje  pronájem synagogy čp. 252 v ulici Na Potoce, umístěné na pozemku 
parc.č.st. 172 – o výměře 131 m2 a přilehlého pozemku parc.č. 2215/58 – ostatní komunikace 
o výměře 114 m2 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou na dalších 10 let se Židovskou 
náboženskou obcí se sídlem Maiselova 18, Praha 1 – Josefov a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 
1.2011/10RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3  zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. OIaM/01/06-N 
ze dne 10.1.2006 na pozemek parc.č. 185/27  o výměře 1327 m2 v kat. území Vrbka u Ledče 
nad Sázavou uzavřené s panem Jiřím Štěpánkem a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
1.2011/11RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3  zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění dodatky č.1-2011 ke kupním smlouvám o dodávce 
a odběru tepla č. 45001/2002 z kotelny čp. 450, č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 a č. 
93001/2002 z kotelny čp. 93 s firmou ATOS, spol. s .r.o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města podpisem těchto dodatků. 
1.2011/12RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3  zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění dodatek č. 1 ke SoD č. 39/2010 ze dne 6.8.2010 na 
dodávku a montáž platových oken v DPS č. 473 v Ledči nad Sázavou s firmou ATOS, spol. s 
.r.o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
1.2011/13RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3  zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění dodatek č. 2 – č.j.:KRPJ-5875/ČJ-2010-1600MN 
k nájemní smlouvě na nebytové prostory v objektu čp. 790 v ulici Barborka v Ledči nad 
Sázavou, uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a KŘP, Vrchlického 2627/46, Jihlava a 
pověřuje starostu města jeho podpisem. 
1.2011/14RM-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  uzavření nájemní smlouvy na 
nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou 2.NP 2 místnosti o ploše 41,23 
m2 (prostory kantýny) s panem Janem Pavelkou s termínem od 1.2.2011 do 31.12.2011 a 
pověřuje starostu města  podpisem smlouvy. 
1.2011/15RM-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 - v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 
dohodou s Renatou Nováčkovou do 28.2.2011. 
1.2011/16RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Renátě Nováčkové pronájem 
bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 20.1.2011 do 30.4.2011. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.096,- Kč. 



1.2011/17RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti TJ Sokol 
Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z 
ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto organizací v období do 
31.3.2011 v sokolovně Ledeč n.S., Tyršovo nábř. 433. Akce budou ukončeny v 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 součástí 

TJ Sokol a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
1.2011/18RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu §102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření servisní smlouvy 
programového vybavení CODEXIS se společností ATLAS consulting spol. s r.o. na částku 
112 680,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
1.2011/19RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění úhradu nájmu hrobového místa č. 402 dle Nájemní 
smlouvy č. 2419 uzavřené s panem Josefem Šedivým ve dvou splátkách: 2000,-- Kč do 31. 1. 
2011 a 1412,-- do 31. 12. 2011. 
1.2011/20RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění úhradu nájmu hrobového místa č. 486 dle Nájemní 
smlouvy č. 2424 uzavřené s paní Zlatou Žižkovou ve třech měsíčních splátkách ve výši 1138,-
- Kč od měsíce února 2011. 
1.2011/21RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr zpracovatele projektové dokumentace a 
žádosti o dotaci na akci „Regenerace zeleně města Ledeč nad Sázavou“, Irenu 
Dundychovou, npor. Jana Lašky 3095, 58001 Havlíčkův Brod za částku 468.000,- Kč včetně 
DPH. 
1.2011/22RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavřít Smlouvu o dílo na yypracování projektové 
dokumentace a Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na  akci „Regenerace zeleně 
města Ledeč nad Sázavou“ s Irenou Dundychovou, npor. Jana Lašky 3095, 58001 
Havlíčkův Brod za částku 468.000,- Kč včetně DPH. 
 
 
 
 

III.  RM odkládá : 
1.2011/RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodnutí ve věci 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.  
 
 
 
 



IV.  RM pověřuje : 
1.2011/RM-p) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, starostu města k jednání se společností VEOLIA 
Transport VČ a.s. Chrudim ve věci přeloženého návrhu 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 s firmou VEOLIA Transport VČ a.s. Chrudim uzavřené dne 
29. 12. 2009. 
 
 
 
 

V. RM zmocňuje : 
1.2011/1RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s  §  102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu 
Smlouvy o dílo na yypracování projektové dokumentace a Smlouvy o dílo na zpracování 
žádosti o dotaci na akci „Regenerace zeleně města Ledeč nad Sázavou“ s Irenou 
Dundychovou, npor. Jana Lašky 3095,58001 Havlíčkův Brod za částku 468.000,- Kč včetně 
DPH. 
 
 
 

VI.  RM neschvaluje : 
1.2011/1RM-n) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje žádost Josefa Peška o 
pozastavení nájemného z bytu v Ledči nad Sázavou. 
 
 
 
 

VII.  RM ukládá : 
1.2011/1RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 2, písmeno 
m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění OdMI odboru samosprávy zajistit 
vyklizení nebytových prostorů v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou (prostory kantýny) 
užívaných neoprávněným uživatelem Janem  Prantnerem. 
Termín splnění:   31. 1. 2011    Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, vedoucí OS
            
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 19. 1. 2011       
Zapsala: Jitka Urbanová 


