
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 10. května 2010 

7/2010/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

7.2010/27RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

7.2010/28RM-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  20. 4. 2010 do 10. 5. 2010. 

7.2010/29RM-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, smlouvu o podnájmu nebytových 

prostor pro potřeby rekvalifikace uzavřenou SVČ Ledeč nad Sázavou a společností 

Peoplesource v.o.s. Havlíčkův Brod. 

 

 

 

II. RM schvaluje : 

7.2010/89RM-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 rámcovou smlouvu s TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. zahájení prací na rozšíření mateřské školy v ul. Druţstevní o další třídu touto 

městskou firmou a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy o 

dílo.  

7.2010/90RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění 

dopravní obsluţnosti č. 641/155/2010-11, kterou se prodluţuje účinnost smlouvy aţ do 

31.12.2016 za účelem moţnosti získání dotace z ROP na nákup nových autobusů a zlepšení 

úrovně veřejné dopravy na lince Ledeč n. S. – H. Brod.   

7.2010/91RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančních příspěvků z prostředků 

vyčleněných radě města a starostovi města těmto ţadatelům: 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou  35 000,- Kč  

Lyţařský klub Ledeč nad Sázavou  15 000,- Kč 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou   20 000,- Kč  (na koncerty z fondu starosty)   

7.2010/92RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

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

zvláštního určení č. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

sluţbou panu Zdeňku Neufusovi z Ledče nad Sázavou, a to od 15. 5. 2010 na dobu určitou do 

31. 12. 2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

Kč 1070,- měsíčně. 

7.2010/93RM-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, ukončení nájmu nebytových 

prostor - v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 dohodou s MUDr. 

Jaroslavem Kroutilem ke dni 31.5.2010. 



7.2010/94RM-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, převedení nájmu skladu 

laboratoře k nájmu ordinace MUDr. Jaroslava Kroutila od 1.6.2010  a pověřuje starostu Města 

Ledeč nad Sázavou Stanislava Vrbu podpisem dodatku  k smlouvě o nájmu nebytových 

prostor. 

7.2010/95RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění : 

a) provedení posouzení a hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování a 

projednání územního plánu města Ledeč nad Sázavou“  dne 19. 5. 2010 v 16.00 hod., 

b) organizační zajištění pro potřeby hodnotící komise, pro posouzení a hodnocení nabídek na 

malého rozsahu „Zpracování a projednání územního plánu města Ledeč nad Sázavou“, 

prostřednictvím pracovníků OVŢP městského úřadu. Organizační zajištění provede Ing. 

Břetislav  Dvořák. 

c) hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení veřejné zakázky ve 

sloţení – p. Jaroslav Doleţal – místostarosta, p. Martin Píbil – člen RM,  p. Ing. Vladimír 

Molín – tajemník, paní PaedDr. Ilona Dokoupilová – členka RM, MVDr. Pavel Vrbka – 

člen RM . 

7.2010/96RM-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, smlouvu o dílo na vypracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci stanoviště autobusů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 

s panem Ing. Jaroslavem Kolmašem z Chotěboře.  

7.2010/97RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 a § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění  zveřejnění záměru pronajmout  provozní 

budovu autobusového nádraţí  čp. 52 ( prostor čekárny a prodejny) v Ledči nad Sázavou ul. 

Hrnčíře.   

7.2010/98RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 2 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění  ukončení nájemní smlouvy 

týkající se pozemků parc. č. 469/2- ostatní plocha o výměře 3 081 m
2
 a parc.č. 2329/2 ostatní 

plocha o výměře 1 034 m
2
 s nájemcem Středisko volného času Ledeč nad Sázavou ke dni 

31.5.2010 

 7.2010/99RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 2 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění podání výpovědi z nájemní 

smlouvy o pronájmu části pozemků parc.č. 509/1 louka o výměře  1 498 m
2
 a parc.č. 510/1 

louka o výměře  3 623 m
2 

nájemci Jiřímu Koudelovi s výpovědní lhůtou 6 měsíců.  

7.2010/100RM-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 nebytové 

prostory v obytném domě čp. 558-9 v ulici Na Sibiři o rozloze 48 m
2 

. 

7.2010/101RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst.3  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ţádost Jana Thomaiera z Ledče nad 

Sázavou  umístit satelitní zařízení na balkón u bytu v domě čp. 1202, ul. 5. května v Ledči nad 

Sázavou s tím, ţe zařízení nebude zasahovat do balkónu jiné osoby a bude  bezpečně 

upevněno na konstrukci zábradlí.  

7.2010/102RM-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.  354/31 a pozemek parc.č. 354/8 v kat. území Ledeč nad Sázavou, na sídlišti Zoufalka 

v Ledči nad Sázavou. 

7.2010/103RM-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.  2289/, a část pozemku parc.č. 2326/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou, na konci ulice 

Na Ţiţkově  v Ledči nad Sázavou. 



 

III. RM neschvaluje : 

7.2010/4RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ţádost pana Jiřího Špačka o navýšení ceny 

za úklidové práce společných prostor budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou z 1,22 

Kč/m
2
/den na částku 1,306 Kč/m

2
/den. 

 

 

IV. RM ukládá : 

7.2010/5RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s  § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Odboru samosprávy oddělení OdMI  před podáním 

výpovědi panu Jiřímu Špačkovi seznámit jej s novými skutečnostmi  

Termín: 31.5.2010                                                         Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS  

 

V. RM odkládá : 

7.2010/6RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s § 102 odst.3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vybudování oplocení z betonových bloků na opěrné 

zdi mezi bytovým  domem čp. 548-550 a rodinným domem čp. 500 v Ledči nad Sázavou ul. 

28. října na náklady ţadatele pana Antonína Drnovce  zLedče nad Sázavou. 

 

 

VI. RM zmocňuje : 

7.2010/1RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu  s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy 

na vytvoření díla a poskytnutí licence  na virtuální prohlídky regionu Ledečska s firmou 

Panoramas s.r.o. (schválené usnesením RM 6.2010/69RM-s) ze dne 19. dubna 2010). 

7.2010/2RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu  s § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy 

na vytvoření díla  webového portálu  LEDEČSKO.CZ s firmou YOKOSOFT company s.r.o. 

(schválené usnesením RM 6.2010/68RM-s) ze dne 19. dubna 2010). 

7.2010/3RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu k podpisu 

Smlouvy o poskytnutí dotace na provozování pečovatelské sluţby. 

 

 

 

VII. RM požaduje : 

7.2010/2RM-po) Rada města Ledeč nad Sázavou požaduje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, po jednateli TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

předloţení aktualizované nabídky na dobudování komunikace mezi 12 rodinnými domky na 

Staré Habrecké.  

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

V Ledči nad Sázavou 10. 5. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 


