
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 15. února 2010 

3/2010/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

3.2010/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

3.2010/12RM-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, informaci starosty města Stanislava Vrby 

o jednání vedení města v období od  1.2.2010 do 15.2.2010. 

3.2010/13RM-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, žádost „Protokol Oblastního inspektorátu 

práce“ ze dne 18.1.2010 o kontrole dodržování povinností na úseku bezpečnosti práce 

v Základní škole Ledeč nad Sázavou.  

3.2010/14RM-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, žádost projednat „Protokol o kontrole“ 

auditora Ing. Pavla  Lelka CSc. ze dne 4.2.2010 o vnitřním kontrolním systému hospodaření 

s veřejnými prostředky se zaměřením na vnitřní kontrolní systém organizace a poskytování 

dotací a příspěvků.   

 

II. RM schvaluje : 

3.2010/18RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s §102 odst.2 písm. m)  

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  přílohu č.1 k dodatku č.5 ke smlouvě o 

nájmu městských lesů s Lesní společností, a.s., kterou se nájemné za městské lesy v roce 2009 

zvyšuje o 600 000,- Kč. 

3.2010/19RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s §102 odst.2 písm. m) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném, znění, dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu 

městských lesů s Lesní společností, a.s., která určuje nájemné pro rok 2010 na 300 000,- Kč.  

3.2010/20RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost společnosti Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod a.s. (VaK) o udělení souhlasu s výstavbou Fotovoltaické elektrárny (FVE) 

v areálu ČOV Ledeč nad Sázavou, kde je VaK vlastníkem všech staveb, na kterých bude 

výstavba FVE probíhat.  

3.2010/21RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti podané SPŠ 

při VOŠ 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 akci pořádanou touto organizací 26. 

2. 2010 sokolovně Ledeč n.S., Tyršovo nábř. 433. Akce bude ukončena 27. 2. ve 03:30 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 n. S. 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. 



3.2010/22RM-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 města  prodat  pozemek  

parc. č.247 (ostatní komunikace) katastrálním území  Sychrov. 

3.2010/23RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, program zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou dne 22. února 2010. 

3.2010/24RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o účasti v marketingové 

akci ePilot č. 546/LNS/Vít s firmou Sentinel s.r.o. a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 

podpisem této smlouvy. 
  

 

III. RM ukládá : 

3.2010/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu  s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tajemníkovi městského 

úřadu vyhlásit výběrové řízení na pracovní pozici pečovatelka-řidič v organizační složce 

Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou. 

Termín: 28.2.2010                                       Zodpovídá: Ing. Vladimír Molín, tajemník MÚ 
 

 

IV. RM doporučuje : 

3.2010/2RM-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 projednat 

návrh rozpočtu města na rok 2010 před jeho schválením v 7. týdnu na jednání finančního 

výboru a následně na pracovním zasedání zastupitelstva města.   

3.2010/3RM-d)  Rada města Ledeč nad Sázavou  doporučuje v souladu s § 102 odst.3     

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

uzavření  dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č.1517217582 uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. 

se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2. 
 

 

V. RM vyhlašuje : 

3.2010/1RM-vyh) Rada města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje 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 konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola 

Ledeč nad Sázavou s nástupem k 1.7.2010. 

3.2010/2RM-vyh) Rada města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje 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 konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Středisko volného času 

Ledeč nad Sázavou s nástupem k 1.7.2010. 
 

 

VI. RM jmenuje : 

3.2010/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 1 odst. 1 vyhl. č. 54/2005 Sb., konkurzní 

komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele ZUŠ Ledeč nad Sázavou v tomto složení: 

a) zástupci zřizovatele:                            Stanislav Vrba, PaedDr. Ilona Dokoupilová  

b) zástupce krajského úřadu:                   Mgr. Eva Chvátalová 

c) zástupce České školní inspekce:          Mgr. Eva Kořínková   

d) odborník z oblasti státní správy:          Mgr. Dana Fučíková  

e) zástupce pedagogických pracovníků:   Ivana Měkotová 

Tajemníkem konkurzní komise je určena slečna Lenka Ryšavá z Městského úřadu Ledeč n.S. 



3.2010/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 1 odst. 1 vyhl. č. 54/2005 Sb., konkurzní 

komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele SVČ Ledeč nad Sázavou v tomto složení: 

a) zástupci zřizovatele:                                   Stanislav Vrba, PaedDr. Ilona Dokoupilová  

b) zástupce krajského úřadu:                         Mgr. Eva Chvátalová 

c) zástupce České školní inspekce:                Mgr. Eva Kořínková   

d) odborník z oblasti státní správy:                Jaroslava Čermáková SVČ Chotěboř 

e) zástupce pedagogických pracovníků:        Ivana Svobodová 

Tajemníkem konkurzní komise je určena slečna Lenka Ryšavá z Městského úřadu Ledeč n.S. 

 

 

VII. RM stanovuje : 

3.2010/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 1 odst. 1 vyhl. č. 54/2005 Sb., tyto termíny 

jednání konkurzní komise:  

29.3.2010 po 12-té hodině – hodnocení přihlášek a rozeslání pozvánek 

19.4.2010 po 12-té hodině – vlastní konkurzní řízení pro SVČ (pohovory a vyhodnocení) 

10.5.2010 po 12-té hodině – vlastní konkurzní řízení pro ZUŠ (pohovory a vyhodnocení) 

3.2010/2RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů celkový počet 

zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou na 10 zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 15. 2. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 

 

 


