
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 7. března 2011 

5/2011/RM 
 

 

I.  RM bere na vědomí : 
5.2011/10RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města za rok 2010-2011. 
5.2011/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktualizovaných 
žádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28. 2. 2011.  
5.2011/12RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  dopis Vratislava Janduse , týkající se 
nebytových prostor v domě čp. 16 v Ledči nad Sázavou. 
5.2011/13RM-b ) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o podnájmu nebytových prostor 
budovy čp. 82 v Ledči nad Sázavou, za účelem provozování poradenské činnosti, uzavřenou 
mezi Střediskem volného času, Ledeč nad Sázavou, Mizerov čp. 82 a firmou bit cz training 
s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 29/93. 

5.2011/14RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výsledek aukce na výběr Koordinátora 
BOZP na akci „Základní technická vybavenost k 18 RD – I.etapa Plácky“ v Ledči nad 
Sázavou.              
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
5.2011/50RM-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. 4. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14  – vydání č. 2. 
5.2011/51RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů navýšení úhrady za dovoz jídla 
uživatelům dle předloženého Ceníku za úkony pečovatelské služby s platností od 1. 4. 2011. 
5.2011/52RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou paní 
Antonii Šťastnové,  to na dobu určitou od 15. 3. 2011 do 31. 3. 2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1070,- 
měsíčně. 
5.2011/53RM-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 v domě s pečovatelskou službou v Ledeč nad Sázavou paní Vladimíře Tutkové, na 
dobu určitou od 15. 3. 2011 do 31. 3. 2012 s tím, že se v Ledči nad Sázavou přihlásí 
k trvalému pobytu. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- 
měsíčně. 



5.2011/54RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele služby na zajištění zadávacího 
řízení veřejné zakázky v rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro 
město Ledeč nad Sázavou“, fi. GRANT plus, s.r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod za 
částku 3.500,- Kč bez DPH. 
5.2011/55RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření mandátní smlouvy na zajištění 
zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového 
plánu pro město Ledeč nad Sázavou“, fi. GRANT plus, s.r.o., Nádražní 397, 580 01 
Havlíčkův Brod za částku 3.500,- Kč bez DPH. 
5.2011/56RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele služby na zajištění zadávacího 
řízení veřejné zakázky v rámci projektu „Vybudování sítě varovného vyrozumívacího 
systému pro město Ledeč nad Sázavou“, fi. GRANT plus, s.r.o., Nádražní 397, 580 01 
Havlíčkův Brod za částku 5.500,- Kč bez DPH. 
5.2011/57RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření mandátní smlouvy na zajištění 
zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci projektu „Vybudování sítě varovného 
vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“, fi. GRANT plus, s.r.o., Nádražní 
397, 580 01 Havlíčkův Brod za částku 5.500,- Kč bez DPH. 
5.2011/58RM-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 smlouvy na zhotovení 
webových stránek se společností as4u.cz s.r.o. za cenu 18000,- s DPH + roční servisní 
poplatek ve výši 14400,- s DPH a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této 
smlouvy. 
5.2011/59RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření smlouvy o provedení 
přezkoumání hospodaření města a smlouvy o kontrolní činnosti na účetní období 2011 a 2012 
s auditorem Ing. Pavlem Lelkem, CSc., Jana Palacha 189, Kutná Hora, č. dekretu 1421 a 
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem těchto smluv. 
5.2011/60RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450 v 3.NP, 1 místnost 
o ploše 29,78 m2 (bývalé prostory kadeřnictví). 

5.2011/61RM-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 1 místnosti v 1NP 
včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči nad Sázavou společnosti Gold 
to cash, obchodní agentura Mikulov v termínu od 21. 3. do 22. 3. 2011 za cenu 500,- Kč/den.  
5.2011/62RM-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,  dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě ze dne 30. 9. 2009 na nebytové prostory – laboratoř v budově polikliniky, Habrecká 
450, Ledeč nad Sázavou se společností Synlab czech s.r.o., U vojenské nemocnice 1200, 160 
00 Praha 6 a pověřuje starostu města podpisem dodatku k NS.  
5.2011/63RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění na 2. čtvrtletí roku 2011 termíny schůzí rady města 
11.4., 2.5., 30.5., 20.6. a termíny zasedání zastupitelstva města 9.5. a 27.6..  
5.2011/64RM-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 roce 2011 (viz 



příloha) 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. 
5.2011/65RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nepřipojení se do akce „Hodina Země 2011“ dne 
26. 3. 2011, kterou pořádá ZO ČSOP Veronika, Panská 9, 602 00 Brno. 
 
 

III.  RM souhlasí : 
5.2011/1RM-so) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  s umístěním sídla obchodní společnosti s názvem 
Eolion a.s. v budově polikliniky, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou.  
 
 
 

IV.  RM zmocňuje : 
5.2011/2RM-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 
mandátní smlouvy na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci projektu 
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Ledeč nad Sázavou“, fi. GRANT plus, 
s.r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod za částku 3.500,- Kč bez DPH. 
5.2011/3RM-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 
mandátní smlouvy na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci projektu 
„Vybudování sítě varovného vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“, fi. 
GRANT plus, s.r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod za částku 5.500,- Kč bez DPH. 
 
 
 

V. RM pověřuje : 
5.2011/3RM-po) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, paní Jarmilu Dvořákovou, ředitelku MŠ Ledeč nad 
Sázavou, jednáním s Bc. Annou Blažkovou, ředitelkou ObchHB, ohledně změny čl. V. 
podnájemní smlouvy, uzavřené dne 1. 4. 2003 mezi MŠ Ledeč nad Sázavou a ObchHB. 
Výsledkem změny shora uvedeného článku má být smluvní zakotvení povinnosti ObchHB 
hradit dodávky tepla, teplé užitkové vody, vodného, stočného apod. v jejich skutečné výši.  
 
 
 

VI.  RM ukládá : 
5.2011/3RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3), zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  odboru samosprávy činit úkony nutné k vyklizení 
nebytových prostor v domě čp. 16 v Ledči nad Sázavou.    



5.2011/4RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI  v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, provést nové nabídkové řízení na výběr 
Technického dozoru investora a na výběr Koordinátora BOZP na akci „Základní technická 
vybavenost k 18 RD – I.etapa Plácky“ v Ledči nad Sázavou. 
 
 

VII.  RM odkládá : 
5.2011/3RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá 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.  
 
 
 

VIII.  RM ruší : 
5.2011/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, aukci na výběr Technického dozoru investora na akci 
„Základní technická vybavenost k 18 RD – I.etapa Plácky“ v Ledči nad Sázavou.              
     
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 7. 3. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 

 

 

 

 

 


