
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 19. dubna 2010 

6/2010/RM 

 

I. RM bere na vědomí : 

6.2010/21RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

6.2010/22RM-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  29.3.2010 do 19.4.2010. 

6.2010/23RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu  s § 102 odst. 2 

písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 5 odst. 1 zákona č. 

563/2004 Sb., školský zákon, výsledky konkurzů na funkce ředitelů příspěvkových organizací 

Základní umělecké školy a Střediska volného času Ledeč nad Sázavou.  

6.2010/24RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 28.2.2010 a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

6.2010/25RM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 

odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rezignaci Mgr. Petra Vaňka na 

člena dozorčí rady TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o..  

6.2010/26RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2010 za období 

1/2010 - 3/2010.  

 

 

II. RM schvaluje : 

6.2010/68RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, výběr firmy Yokosoft company s.r.o. Heřmanův 

Městec na dodávku služby zřízení turistického webu v rámci projektu „Putujeme za krásami 

Ledečska“, za částku 30.000,- Kč bez DPH. 

6.2010/69RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, výběr firmy Panaromas s.r.o. Šelešovice na 

dodávku služby virtuálních prohlídek v rámci projektu „Putujeme za krásami Ledečska“, za 

částku 130.000,- Kč bez DPH. 

6.2010/70RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, výběr firmy Kartografie Praha, a.s. na dodávku 

služby zpracování trhacích bloků s mapou regionu a města Ledče nad Sázavou v rámci 

projektu „Putujeme za krásami Ledečska“, za částku 36.250,- Kč bez DPH . 

6.2010/71RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, výběr firmy Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. 

na dodávku služby zpracování 25.000 výtisků „Letáků s upoutávkou“ v rámci projektu 

„Putujeme za krásami Ledečska“, za částku 36.675,- Kč bez DPH . 

6.2010/72RM-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 Janu a Miloslavě 

Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ul. Čechova 77 v Ledči nad 

Sázavou, na dobu určitou od 1.4.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou  ve výši 1903,- Kč měsíčně. 



6.2010/73RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 

určení č. 32, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 

Hermíně Blahové z Ostravy, a to od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou s tím, že se přihlásí v Ledči 

nad Sázavou k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2078,- 

měsíčně. 

6.2010/74RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost ledečského střediska Junák o povolení 

startu 8. Ročníku triatlonového závodu „Posázavský drsoň“ z Husova náměstí v Ledči nad 

Sázavou dne 22.5.2010 v 8:30 hodin. 

6.2010/75RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku 3.000,- Kč s prostředků 

vyčleněných starostovi města na organizaci 8. ročníku triatlonového závodu „Posázavský 

drsoň“ dne 22.5.2010. 

6.2010/76RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost starosty SDH Mgr. Daniela Horkého na 

příspěvek 7.150,- Kč na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C. Příspěvek 

bude poskytnut z prostředků vyčleněných pro SDH.  

6.2010/77RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  uzavření licenční smlouvy o veřejném 

provozování reprodukcí hudebních děl za cenu  3.901,- Kč včetně 20%DPH s OSA – 

Ochranným svazem autorských pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6, Čs. 

Armády čp. 786/20, pracoviště Havlíčkův Brod, Na Ostrově čp. 28 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

6.2010/78RM-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 předložené nájemní smlouvy na 

pronájem volebních místností pro volby do Poslanecké sněmovny ČR v celkové výši 

nájemného 14.560,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu jejich podpisem. 

6.2010/79RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti podané dne 

12. 4. 2010 spol. Schella, s.r.o. 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 koncertu bratří 

Nedvědů  v prostorách rekultivované skládky Rašovec dne 19.6.2010 od 19:00 hodin do 

20.6.2010 do 2:00 hodin. 

 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 na pronajatých pozemcích a též na 

pozemcích k nim přilehlých. 

Pronájem pozemku rekultivované skládky Rašovec a části pozemku určené ke startu 

motokrosových závodů v době od 19.6.2010 do 20.6.2010 bude bezplatný.  

 

 

 



6.2010/80RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti podané dne 8. 

4. 2010 panem Jiřím Součkem a Petrem Choutkou z Ledče nad Sázavou  a v souladu s ust. čl. 

3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro 

kulturní akci Pálení čarodějnic  v prostorách rekultivované skládky Rašovec dne 30.4.2010 od 

19:00 hodin do 1.5.2010 do 2:00 hodin. 

 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 na pronajatých pozemcích a též na 

pozemcích k nim přilehlých. 

Pronájem pozemku rekultivované skládky Rašovec v době od 30.4.2010 do 1.5.2010 bude 

bezplatný. 

6.2010/81RM-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 1 místnost 

v I.NP o ploše 13,53 m
2
 v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou.  

6.2010/82RM-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 odprodat část pozemku 

parc. č. 2215/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou ul. Na potoce před domem čp. 207 o výměře cca 30 

m2.  

6.2010/83RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst.3) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 

s firmou REVITA G a.s. Karlovo nám. čp. 24, Praha 1, za částku  1.000,- Kč včetně 20% 

DPH z důvodu opravy panelového domu.   

6.2010/84RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 1 zákona 

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

Sázavou dne 26.4.2010. 

6.2010/85RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 odst.1) a §102 

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

pozemku parc. č. 2287/2  v ul. Nádražní u areálu firmy CWS s.r.o. o ploše 40 m
2
 

6.2010/86RM-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 na dodání  hlasovacích 

lístků voličům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu  s firmou - Česká pošta, s.p. a 

zmocňuje k podpisu smlouvy s Českou poštou, s.p.  starostu města  Stanislava Vrbu,  jako 

osobu oprávněnou jednat jménem objednatele. 

6.2010/87RM-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, Dodatek č. 1 ke  

smlouvě o zajištění stravování formou poukázek Ticket Restaurant, která byla mezi 

smluvníma stranami uzavřená dne 15.12.1999 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 

podpisem tohoto dodatku. 

6.2010/88RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti podané dne 

19. 4. 2010 panem Ing. Janem Drápelou z Ledče nad Sázavou  za o.s. Molekul a v souladu 

s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném 

pořádku pro kulturní akci Majáles  v prostorách ledečského hradu dne 8.5.2010 od 17:00 

hodin do 9.5.2010 do 1:00 hodin. 

 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 v areálu ledečského hradu a též na 

pozemcích k nim přilehlých. 

 

 

III. RM doporučuje : 

6.2010/5RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu  s § 102 odst. 1 

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

navrhnout valné hromadě společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. pana Martina Píbila  na 

funkci člena dozorčí rady této společnosti. 

6.2010/6RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu  s § 102 odst. 1 

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

schválit rozpočtové změny dle podkladového materiálu  č.  ZM-03/2010-18. 

 

 

IV. RM nedoporučuje : 

6.2010/1RM-nd) Rada města Ledeč nad Sázavou nedoporučuje ZM  v souladu  s § 102 odst. 

3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,   odkoupení pozemku parc.č. 708/1 

v k.ú. Hradec o výměře 5115 m
2
, který je územním plánem obce Hradec určen na způsob 

využití jako plochy smíšené obytné - venkovské. 

 

 

V. RM stanovuje : 

6.2010/4RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění, pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců 

organizační složky Veřejně prospěšné práce na 9 zaměstnanců.  

 

 

VI. RM jmenuje : 

6.2010/3RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu  s § 102 odst. 2 písmeno 

b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 

školský zákon, do funkce ředitelky Základní umělecké školy příspěvkové organizace Ledeč 

nad Sázavou paní Janu Laudátovou od 1.7.2010 na dobu neurčitou. 

6.2010/4RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu  s § 102 odst. 2 písmeno 

b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 

školský zákon, do funkce ředitele Střediska volného času příspěvkové organizace Ledeč nad 

Sázavou pana Miroslava Hánečku od 1.7.2010 na dobu neurčitou.  

6.2010/5RM-jm)  Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje souladu s § 102 ods. 3, zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, členy výběrové komise pro poptávkové řízení v rámci 

projektu „Putujeme za krásami regionu Ledečska“ v tomto složení: Stanislav Vrba, Luděk 

Šíma, Otakar Kubát a Miroslava Pajerová. 

 

 

 



 

 

VII. RM požaduje : 

6.2010/1RM-po) Rada města Ledeč nad Sázavou požaduje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 

Čl. VI. oddíl A bod 3. písm. j) zřizovacích listin příspěvkových organizací SVČ Ledeč a ZUŠ 

Ledeč nad Sázavou  od PO SVČ Ledeč a PO ZUŠ Ledeč nad Sázavou předkládat zřizovateli 

všechny smlouvy o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce na svěřený i 

vlastní nemovitý majetek vždy a na movitý majetek v pořizovací ceně vyšší než 20 000,- Kč, 

a to nejpozději v den podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

V Ledči nad Sázavou 19. 4. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 


