
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 29. března 2010 

5/2010/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

5.2010/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

5.2010/19RM-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  8.3.2010 do 29.3.2010. 

5.2010/20RM-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, a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona informaci starosty města Stanislava Vrby o podaných přihláškách do konkurzních 

řízení na funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad 

Sázavou a ředitele/ky příspěvkové organizace Středisko volného času Ledeč nad Sázavou. 

 

 

II. RM schvaluje : 

5.2010/45RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. Praha 4, Na Pankráci 

1685/17. 

5.2010/46RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu §  102 odst. 2), 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  navýšení ceny nájemného o 

míru inflace o 10 % se společností Hrad Ledeč n/S s.r.o. za pronájem muzea, věţe a skladu 

v objektu hradu čp. 701 v Ledči nad Sázavou formou dodatku  č.2 ke smlouvě č 2/N-06 ze 

dne 14.6.2006. 

5.2010/47RM-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, změnu nájemní smlouvy č. 

11/N-06 ze dne 26.6.2006 včetně dodatků ze dne 9.11.2007, ze dne 1.1.2009 a ze dne 

30.6.2009 s ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 

Jihlava  s platností od 1.1.2010 ve výši 300,-Kč/m
2
/rok (kanceláře) a ve výši 150,-Kč/m

2
/rok 

(statní). 

5.2010/48RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  výběr firmy Glost, s.r.o., na Ţiţkově 435, 

Ledeč nad Sázavou, která provede stavební úpravy sluţebny Policie ČR Barborka čp. 790, 

Ledeč nad Sázavou za částku 142.258,-Kč s DPH. 

5.2010/49RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odstranění závady nerovnosti venkovní 

komunikace mezi pavilony A a B základní školy v Nádraţní ulici prostřednictvím městské 

firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. v termínu do 28.8.2010.   

5.2010/50RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s § 102 odst. 2), písm. 

b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výsledky výběrového řízení na 

obsazení pracovní pozice zaměstnanec Organizační sloţky Pečovatelská sluţba a souhlasí 

s uzavřením pracovního poměru  mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Richardem Holkem 

DiS.. 



5.2010/51RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s § 102 odst. 2), písm. 

b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výsledky výběrového řízení na 

obsazení pracovní pozice zaměstnanec Organizační sloţky Informační centrum a souhlasí 

se změnou uzavřeného pracovního poměru  mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Miroslavou 

Pajerovou DiS. z doby určité na dobu neurčitou. 

5.2010/52RM-s)  Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření „Dohody o svěření osobního 

motorového vozidla do společného uţívání jakoţto vozidla referentského“ s Richardem 

Holkem DiS, pracovníkem OS Pečovatelská sluţba Ledeč n. S.  s účinností od  1. 4. 2010. 

5.2010/53RM-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, prodlouţení nájemní smlouvy na 

pronájem nebytových prostor v  Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 16, Vratislavu 

Jandusovi bytem Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 16, do 30.4.2010. 

5.2010/54RM-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, pronájem bytu č. 2/1 v domě 

čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, panu Miloši Hrindovi z Ledče nad Sázavou na dobu 

určitou od 15.4.2010 do 30.6.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou  ve výši 1096,- Kč měsíčně. 

5.2010/55RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102, odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výpověď smlouvy o nájmu nebytových 

prostor č. OdMI /50/2009/N  uzavřené dne 30.6.2009  mezi Janem Prantnerem a Městem 

Ledeč nad Sázavou z důvodu neplacení nájemného. 

5.2010/56RM-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 část  

pozemku parc. č.  2599 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (PK 508 – původní katastr Hradec u Ledče 

nad Sázavou) u ul. Nad Lesem.  

5.2010/57RM-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,  pronajmutí nebytového 

prostoru - 1 místnost v II.NP v objektu č.p. 450 v ulici Habrecká v  Ledči nad Sázavou panu 

Jiřímu Špačkovi za cenu 500,- Kč. 

5.2010/58RM-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 bezplatné  poskytnutí silničních 

dlaţebních kostek na plochu 30 m
2
 , s tím, ţe úprava chodníku bude provedena svépomocí a 

bezplatně. 

5.2010/59RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej vyřazeného dřevěného dýhovaného 

stolu Ing. Břetislavu Dvořákovi z Koţlí za částku  200,- Kč 

5.2010/60RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej 2 ks vyřazených plechových pořadačů 

Ludmile Rajdlové z Bojiště část Veliká za celkovou částku  220,- Kč. 

5.2010/61RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst.1  s § 102 

odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  zveřejnění záměru města   směnit 

části  pozemků parc. č. 875/3, parc.č. 1649/1, parc.č. 2215/41, parc.č. PK  1629 s Krajským 

úřadem kraje Vysočina za jiné pozemky z důvodu majetkového vypořádání okolo 

komunikace č.II/130 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, ulice Koţelská.  

5.2010/62RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ţádost Základní školy Ledeč nad Sázavou 

na pořádání dobročinné prodejní akce v rámci Hnutí Stonoţka na Husově náměstí před 

budovou radnice ve dnech 29. – 31.3.2010 v době od 8:05 do 15:15 hodin bez poplatku za 

uţívání veřejného prostranství. 



5.2010/63RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  uzavření smlouvy o 

pronájmu 10 PC s firmou mbcomp Martin Bezouška a pověřuje starostu města Stanislava 

Vrbu podpisem této smlouvy. 

5.2010/64RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), písm. 

b), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vedení účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu podle ustanovení § 9, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví 

č. 563/1991 Sb. v platném znění, v příspěvkových organizacích Základní škola Ledeč nad 

Sázavou, Nádraţní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Mateřská škola Ledeč nad Sázavou, 

Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, 

Nádraţní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou a Středisko volného času Ledeč nad Sázavou, 

Mizerov  82, 584 01 Ledeč nad Sázavou s účinností od 1.1.2010  

5.2010/65RM-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 poskytnutí dotace z ROP 

NUTS2 jihovýchod na projekt Putujeme za krásami regionu Ledečska č. 

CZ.1.11/2.2.00/06.00959 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy.  

5.2010/66RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zakoupení zarámovaného leteckého 

snímku Ledče nad Sázavou od firmy AMIDO – Letecké snímky s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 

370 06 České Budějovice a pěti leteckých snímků v elektronické verzi za částku 10000,- Kč. 

5.2010/67RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zapůjčení nebytových prostor ve dvoře čp. 

16, Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizaci SVČ na provoz dětského klubu. 

 

 

 

III. RM neschvaluje : 

5.2010/3RM-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, zveřejnění záměru odprodat část pozemku 

parc. č.  361/1  v kat. území  Obrvaň  (cesta vedoucí od domu Vančatových směrem k domu 

Radových). 

 

 

 

IV. RM ukládá : 

5.2010/4RM-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 jednat 

s majitelkou pozemku parc. č. 708/1 v kú. Hradec o výměře 5115 m
2 

paní Ivanou 

Vohnoutovou z Příbrami o výhodnějších podmínkách prodeje tohoto pozemku. 

 

 

 

V. RM stanovuje : 

5.2010/3RM-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 města v městském úřadu na 31. 

 

 

 

 



VI. RM ruší : 

5.2010/1RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou  ruší v souladu  s § 102 odst. 2), písmeno m), 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  usnesení č. 17.2009/199RM-s) ze dne 

16.12.2009.  

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 29. 3. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 


