
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 1. února 2010 

2/2010/RM 

 
 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

2.2010/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení z minulé schůze rady města. 

2.2010/7RM-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  18.1.2010 do 1.2.2010. 

2.2010/8RM-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 na úkor kanceláří a bytu. 

2.2010/9RM-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 o jednání s firmou 

Stand-by Europe, s.r.o. Praha o kupní smlouvě na pozemek pro fotovoltaickou elektrárnu. 

2.2010/10RM-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, novou nabídky firmy KOWA na koupi 

části pozemku p.č 1230/44 za 175,- Kč/m
2
. 

 

 

II. RM schvaluje : 

2.2010/12RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103   zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  zveřejnění záměru města  pronajmutí  nebytových 

prostor bez čp. a če. cca 435 m
2 

zastavěné plochy na pozemku parc.č. st. 79/2 o celkové 

výměře 601 m
2
 v katastrálním území Ledeč n. S. (bývalé garáže TS). 

2.2010/13RM-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, panu Antonínu Zikovi 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7/1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu 

určitou od 1.2.2010 do 31.1.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou  ve výši  1604,- Kč měsíčně. 

2.2010/14RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření nové Smlouvy o 

zprostředkování přístupu k síti Internet se společností Metropolitní s.r.o. a pověřuje starostu 

města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

2.2010/15RM-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, podnájem pro Evu 

Drahozalovou za účelem provozování porodní asistentky v nebytových prostorách  - 2 

místností o ploše 27,9 m
2
 v II. NP  v budově polikliniky čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad 

Sázavou, na které má uzavřenou nájemní smlouvu paní MUDr. Pavla Zdechovská. 

2.2010/16RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 

postup a časový harmonogram pro konkurzní řízení na funkce ředitelů příspěvkových 

organizací ZUŠ Ledeč nad Sázavou a SVČ Ledeč nad Sázavou s nástupem k 1.7.2010. 



2.2010/17RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

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

v publikaci k 40. výročí zahájení profesionální jednotky hasičů na okrese Havlíčkův Brod. 

 

 

III. RM odkládá : 

2.2010/2RM-o)  Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2 písmena 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí o pronájmu bytu č. 2/1 

v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 

2.2010/3RM-o)  Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2 písmena 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smluv na údržbu zeleně pro 

rok 2010 a požaduje předložit minimálně 3 nabídky na dodavatele. 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 1. 2. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


