
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 8. března 2010 

4/2010/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

4.2010/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

4.2010/16RM-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  15.2.2010 do 8.3.2010. 

4.2010/17RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktualizovaných 

ţádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28.2.2010.  

 

 

II. RM schvaluje : 

4.2010/25RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s usnesením Zastupitelstva města 

Ledeč nad Sázavou č. 2.2010/13ZM-s)z 22.2.2010 poskytnutí finančního příspěvku 

z prostředků vyčleněných radě města  těmto ţadatelům: 

- Český kynologický svaz              10.000,- Kč 

- Mateřské centrum Ledňáček        10.000,- Kč 

- Místní organizace ČČK                 7.000,- Kč 

- Notorix Denatur, o.s.                   10.000,- Kč 

- Melechov, o.s.                             15.000,- Kč     

- NIPI – národní institut                  2.000,- Kč   

- Svazu diabetiků ČR                      2.000,- Kč (na základě ţádosti z 1.3.2010) 

4.2010/26RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, umístění reklamy města (1x IC, 1x Hrad) 

v komerční mapě Rafael za 6.000,- Kč. Úhradu provést z prostředků vyčleněných radě města. 

4.2010/27RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

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

v rozsahu 1A5 v komerční publikaci Inform service cz za 10.000,- Kč. Úhradu provést 

z prostředků vyčleněných radě města. 

4.2010/28RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - "Následná 

péče o sadové úpravy u hradu v Ledči nad Sázavou“ s firmou EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., 

Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov. Předmětem a účelem smlouvy je údrţba zeleně na roky 

2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 121.080,- Kč včetně 20 % DPH. 

4.2010/29RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - "Mulčování 

trávy v areálu motokrosového závodiště v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Předmětem a účelem smlouvy 

je údrţba zeleně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 13.440,- Kč 

včetně 20 % DPH. 



4.2010/30RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - 

"Povýsadbová péče o lesopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Předmětem a účelem smlouvy 

je údrţba zeleně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 136.731,- Kč 

včetně 20 % DPH. 

4.2010/31RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - 

"Povýsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“ s firmou 

EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov. Předmětem a účelem 

smlouvy je údrţba zeleně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 

200.044,- Kč včetně 20 % DPH. 

4.2010/32RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - "Následná 

péče o sadové úpravy Husova náměstí v Ledči nad Sázavou“ s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o.,  Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Předmětem a účelem smlouvy je údrţba 

zeleně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 94.972,- Kč včetně 20 % 

DPH. 

4.2010/33RM-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, pronájem bytu zvláštního určení č. 35, 

ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou paní Boţeně 

Janákové z Ledče nad Sázavou, a to od 15. 3. 2010 na dobu neurčitou. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1070,- Kč měsíčně. 

4.2010/34RM-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, Františku a Jitce Staníčkovým 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu 

určitou od 1.3.2010 do 30.6.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou  ve výši  741,- Kč měsíčně. 

4.2010/35RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 102 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,   pronájem nebytových prostor, 2 místností o ploše 

27,20 m
2
 ( 600,00 Kč/m

2
/rok), v objektu č.p. 450  ulice Habrecká v  Ledči nad Sázavou, 

Jakubu Sajdlovi, Ledeč nad Sázavou.  

4.2010/36RM-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,   vyvěšení záměru pronajmout 

nebytové prostory 1 místnost v II.NP v objektu č.p. 450 v ulici Habrecká v  Ledči nad 

Sázavou.  

4.2010/37RM-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,   prodlouţení nájemní 

smlouvy  na pozemek parc.č. 101 – ostatní plocha v kat. území Ledeč nad Sázavou (uţívaný 

jako autobusové nádraţí) o 1 rok s ČSAD BUS Chrudim, a.s. .  

4.2010/38RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o zprostředkování přístupu k 

síti Internet se společností Metropolitní s.r.o. na zimní stadion a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

4.2010/39RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst.3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ţádost   o umístění zařízení pro přenos internetu na 

domě čp. 77 ul. Čechova v Ledči nad Sázavou firmě Tlapnet s.r.o. se sídlem Čáslav ul. 

Jeníkovská čp. 1698 za úplatu 2.000,- Kč na dobu 5ti let do 1.4.2015 s tím, ţe zařízení bude 

napojeno na elektrické rozvody ze společných prostor. 



4.2010/40RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou   schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, konání předvolebních shromáţdění 

volených politických stran v prostoru Husova náměstí v Ledči nad Sázavou do voleb 

Parlamentu ČR pro rok 2010 i s osvobozením od poplatku za uţívání veřejného prostranství, 

po předchozím písemném oznámení koordinátorovi mítinků Odboru samosprávy. 

4.2010/41RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o výpůjčce přístřešku pro uskladňování 

elektrozařízení na sběrném dvoře v rámci kolektivního systému sběru elektrozařízení s firmou 

ASEKOL, s.r.o. Praha 4, Dobrušská 1, a to bezúplatně na dobu neurčitou. 

4.2010/42RM-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, stavební úpravy nemocničních 

budov v Háji pro rozšíření lůţkové části. Stavební úpravy zajistí  spol. Nemocnice Ledeč – 

Háj, s.r.o. na své náklady v maximální částce 821 tisíc korun, které budou umořovány oproti 

nájmu aţ do roku 2011.  

4.2010/43RM-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, pronájem uvolněného bytu č. 

6  v bytovém domě čp. 559 v ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou panu Eduardu Ţofkovi 

z Ledče nad Sázavou od 1.7.2010.  

4.2010/44RM-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, prodlouţení nájemní smlouvy 

nebytových prostor zimního stadionu na adrese Nádraţní 1247, Ledeč nad Sázavou, za 

účelem provozování bufetu panu Petru Malinovi, Hradec, a to do 31.12.2012. 

 

 

III. RM neschvaluje : 

4/2010/1RM-ne)  Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm.m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronajmutí nebytových prostor 

bez čp. a če.  435 m
2
 zastavěné plochy na pozemku parc.č. st. 79/2 o celkové výměře 601 m

2 

v katastrálním území Ledeč nad Sázavou (bývalé garáţe TS) za cenu 174.000,-Kč firmě 

Quantus Omega s.r.o. Pstruţná 821/2, 104 00 Praha 10. 
4.2010/2RM-ne)  Rada  města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 39 a § 102 

odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh na vyvěšení záměru 

pronajmout nebytové prostory v domě čp. 16 v Ledči nad Sázavou Husovo náměstí a to 2 

místnosti v 1.NP a 1 místnost v 2. NP.   

 

 

IV. RM ukládá : 

4.2010/3RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu  s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  odboru samosprávy vyvěšení 

záměru odprodeje dřevěného dýhovaného stolu a 2 ks plechových pořadačů. 

Termín: 12.3.2010                                                           Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 

 

 

V. RM doporučuje : 

4.2010/4RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou  doporučuje Zastupitelstvu města Ledeč nad 

Sázavou  v souladu  s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,   prodej 

vozíku DESTAROL L1 (rolby) provozovateli zimního stadionu firmě TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. za odhadní cenu dle znaleckého posudku. 

 

 



VI. RM odkládá : 

4.2010/4RM-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. 

4.2010/5RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodnutí o prodeji nepotřebného kancelářského 

nábytku na příští jednání rady města. 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

V Ledči nad Sázavou 8. 3. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 


