
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 18. ledna 2010 

1/2010/RM 

 
 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

1.2010/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města za rok 2009. 

1.2010/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, informaci starosty města Stanislava Vrby 

o jednání vedení města v období od  1.1.2010 do 18.1.2010. 

1.2010/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, záměr Nemocnice Ledeč – Háj, s.r.o. na 

rozšíření lůžkové části nemocnice v Háji a doporučuje přistoupit k variantě nástavby. 

1.2010/4RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 30.11.2009) a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

1.2010/5RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu  s § 102 odst. 2 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  podání výpovědi Zdravotní 

pojišťovny METAL-ALIANCE se sídlem Kladno ul. Čermákova čp. 1951 z nájemní smlouvy 

o nájmu nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 

ke dni 31.3.2010.        

 

 

II. RM schvaluje : 

1.2010/1RM-s)  Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje zabezpečit zákonnou povinnost 

městského 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, a to nikoliv formou nařízené pracovní pohotovosti, ale tak, jak 

je uvedeno v důvodové zprávě pro toto usnesení č. RM-01/2010-05. Toto usnesení se 

schvaluje na období roku 2010. 

1.2010/2RM-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 nájemní smlouvy k bytu č. 

4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou panu Josefu Peškovi, a to na dobu určitou 

od 1.1.2010 do 30.6.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou  ve výši 734,- Kč měsíčně. 

1.2010/3RM-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 s paní Yvetou Kadlusovou (zlatnictví na poliklinice) ze dne 18.6.2007  s platností od 

1.1.2010. Nájemce přestal být plátcem DPH. 

1.2010/4RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3  zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, umístění stávající vitríny s mapou města Ledeč 

nad Sázavou, na pozemku parc.č. 2799 v kat. území Ledeč nad Sázavou u autobusového 

nádraží pro firmu AGENCE CESTR s.r.o. Hradec Králové. 

 



1.2010/5RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti podané dne 7. 

1. 2010 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 2010 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. 

1.2010/6RM-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.1-2010 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 na období 1-

12/2010. 

1.2010/7RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti č. 1HU/2010 s firmou ICOM transport. a.s. Jihlava na rok 2010. 

Předmětem smlouvy je linka č.350310 Humpolec – Ledeč n.S., číslo spoje 15,12 s podílem 

obce 100%. 

1.2010/8RM-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 Stanislavu Vrbovi – 

starostovi města a panu Jaroslavu Doležalovi – místostarostovi města náhradu měsíční 

odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2009.   

1.2010/9RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vzdání se práva a prominutí 

pohledávky: 

3.450,00 Kč vodné Geyerová Věra (za penzion OAZA) 

3.424,25 Kč poplatky z ubytovací kapacity Geyerová Věra (za penzion OAZA) 

3.600,00 Kč  zřízení plynové přípojky a HUP Kanda Jaroslav 

1.2010/10RM-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, manželům Královým 

pronájem bytu č. 5 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 

1.2.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou  ve výši 1275,- Kč měsíčně. 

1.2010/11RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 710 

odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, paní 

Miroslavě Králové ukončení nájmu bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad 

Sázavou dohodou ke dni 31.1.2010. 

 

III. RM ukládá : 

1.2010/1RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písmeno b) 

zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, odboru samosprávy kontrolovat 

ekonomiku a efektivitu používání soukromých vozidel na služební cesty v příspěvkových 

organizacích města.   

Termín: od 20.1.2010                                                  Zodpovídají: Ing. Jan Čepa – ved. OS 



 

IV. RM odkládá : 

1.2010/1RM-o)  Rada Města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí o vyklizení bytu č. 7/2 

v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, jehož posledním nájemcem byl pan 

František Jandus. 

 

 

V. RM doporučuje : 

1.2010/1RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou  doporučuje v  souladu  s § 102 odst. 3   

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou  

přijetí  bezúplatného převodu - daru  stavby „Přeložka VO v ulici M.Majerové čp. 96 v Ledči 

nad Sázavou“ od firmy PP RENTAX, s.r.o. Ledeč nad Sázavou v hodnotě odpovídající 

znaleckému posudku. 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 18. 1. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 


