
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 9. června 2010 

9/2010/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

9.2010/30RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

9.2010/31RM-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  11.5.2010 do 9.6.2010. 

9.2010/32RM-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 Valné hromady společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

9.2010/33RM-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 průběhu kontrolních dnů na akci „Stavební úpravy víceúčelového sálu na gymnáziu“, které 

se konaly dne 17.5. a 27.5.2010. 

9.2010/34RM-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 za účelem provozování výuky výpočetní techniky uzavřenou Základní školou Ledeč 

nad Sázavou s RNDr. Stanislavem Novákem, Kopečná 8/15, Ţďár nad Sázavou. 

9.2010/35RM-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 za účelem provozování rekvalifikačních kurzů uzavřenou SVČ  Ledeč nad Sázavou, 

Mizerov 82  s s firmou Peoplesource v.o.s.Havlíčkův Brod, Nádraţní 397. 

9.2010/36RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s  § a 102 odst. 

3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu nebytových prostor, 

jedné místnosti  v 2.NP v budově polikliniky čp. 450, ulice Habrecká v Ledči nad Sázavou 

panem Jiřím Špačkem-úklidové práce, Ledeč nad Sázavou. 

9.2010/37RM-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, postup prací na přípravě ZTV pro 18 

rodinných domků na  Pláckách II v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

II. RM schvaluje : 

9.2010/106RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 ods.3, zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr firmy Marek- reklamní předměty se sídlem: 

Jana Zábrany 238, 396 01 Humpolec, na dodávku „Propagačních předmětů“ v rámci projektu 

„Putujeme za krásami Ledečska“, za částku 144 020,- Kč bez DPH. 

9.2010/107RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)    

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ţádost paní Zdenky Suchardové o 

ukončení nájmu bytu č. 1 v domě čp. 450, ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 

30.6.2010. 



9.2010/108RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pronájem bytu zvláštního určení č. 25, ul. 

5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou sluţbou paní Antonii Šťastnové z 

Meziklasí, a to od 15. 6. 2010 na dobu určitou do 31. 1. 2011 s tím, ţe se v Ledči nad Sázavou 

přihlásí k trvalému pobytu. 

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

9.2010/109RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  výběr dodavatele na vypracování 

projektové dokumentace na  stavbu „Zateplení domu pečovatelské sluţby čp. 1202 v ulici 

5.května v Ledči nad Sázavou“ a to společnost DEKPROJEKT s.r.o. Praha, která předloţila 

nejvýhodnější nabídku s nejniţší cenou. 

9.2010/110RM-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 dílo  dodavatele na 

vypracování projektové dokumentace na  stavbu „Zateplení domu pečovatelské sluţby čp. 

1202 v ulici 5.května v Ledči nad Sázavou“ a to společnost DEKPROJEKT s.r.o. Praha za 

nabídnutou cenu a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

9.2010/111RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zrušení smlouvy o dílo č. S 77/2004 

(sezónní údrţba zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Společenstvím vlastníků 

bytů ul. Hlaváčova 553 – 554, Ledeč nad Sázavou. 

9.2010/112RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  ukončení smlouvy o dílo č. S 44/2004 

(sezónní údrţba zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Společenstvím vlastníků 

bytů ul. J. Haška 571 – 573 Ledeč nad Sázavou. 

9.2010/113RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  pronájem 1 místnost v I.NP o ploše 13,53 

m
2
 v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou (600,- Kč/m

2
/rok),  MUDr. Janě 

Smejkalové a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem dodatku nájemní smlouvy.  

9.2010/114RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  ukončení nájmu nebytových prostor  - 1 

místnosti v 2.NP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou s panem Jiřím Špačkem-úklidové 

práce, Ledeč nad Sázavou dohodou s termínem ukončení k 31.5.2010. 

9.2010/115RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § a 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  podání výpovědi z obchodní smlouvy  s 

Jiřím Špačkem-úklidové práce, Ledeč nad Sázavou se smluvně dohodnutou výpověďní 

lhůtou. 

9.2010/116RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § a 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  uzavření nové smlouvy na úklidové práce 

v budově polikliniky s firmou PT Stones, s.r.o. Nádraţní 1247, Ledeč nad Sázavou od 

1.9.2010.  

9.2010/117RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  výběr dodavatele na stavební práce 

„Výměna oken a provedení venkovní omítky ze strany náměstí“   objektu čp. 16 na Husově 

náměstí v Ledči nad Sázavou, a to firmu Kinghouse s.r.o., Lánecká 149, Světlá nad Sázavou. 

9.2010/118RM-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 dílo  na stavební práce 

„Výměna oken a provedení venkovní omítky ze strany náměstí“   objektu čp. 16 na Husově 

náměstí v Ledči nad Sázavou a to firmu Kinghouse s.r.o., Lánecká 149, Světlá nad Sázavou a 

pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 



9.2010/119RM-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 ELTR s.r.o. Hlinsko 

v Čechách, jako dodavatele přeloţky telekomunikačního vedení v prostoru ZTV pro 18 

rodinných domků na  Pláckách II v Ledči nad Sázavou za nabídnutou cenu. 

9.2010/120RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele na provedení zemních 

prací na akci ZTV pro 18 rodinných domků na  Pláckách II v Ledči nad Sázavou firmu 

Hradecká společnost ,s.r.o. Hradec 60 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem 

příslušné smlouvy o dílo. 

9.2010/121RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  ukončení nájmu nebytových prostor  - 1 

místnosti v 3.NP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou společností Nemocnice Ledeč-

Háj, s.r.o. dohodou s termínem ukončení k 30.6.2010. 

9.2010/122RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  umístění plechového rozvaděče včetně 

rozvodů v budově polikliniky, chodba před bývalou serverovou v 3.NP pro umístění rozvodů 

PC pro společnost Nemocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o. na vlastní náklady. 

9.2010/123RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  umístění klimatizace v budově nemocnice 

Háj včetně umístění klimatizační jednotky v rohu přístavby budovy nemocnice pro společnost 

Nemocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o., která toto provede na vlastní náklady. 

9.2010/124RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)   

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, schvaluje pronájem nebytových prostor o 

celkové ploše 47,94 m2 v obytném domě čp. 558-9 v ulici Na Sibiři v Ledči nad Sázavou, 

Tomáši Krbatovi z Prahy 4, za cenu 600,- Kč/m
2
/rok  a pověřuje starostu města Stanislava 

Vrbu podpisem této smlouvy.  

9.2010/125RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem části Husova náměstí o ploše cca 

10m
2 

dne 7.6. 2010 od 9.00-18.00 hod. firmě Josef Pokorný VODA-TOPENÍ_PLYN, 

Jungmanovo náměstí, Kutná Hora. za cenu   1.000,- Kč vč. DPH. 

9.2010/126RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)   

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  zábor části Husova náměstí v Ledči nad 

Sázavou – celá pravá část (před prodejnou elektro Spektrum a ţelezářstvím M.A.T) dne 

12.6.2010 od 12.00 aţ 13.00 hodin, na 1 hodinu pro přehlídku automobilů „veteránů“ pro 

Veterán klub Úsobí bezúplatně s tím, ţe vlastní zabezpečení si zajistí sami. 

9.2010/127RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem části Husova náměstí o ploše cca 

15m
2 

dne 25.6. 2010 od 9.00-12.00 hod. Zdravotní pojišťovně Metal-Aliance, Kutná Hora za 

cenu   1.000,- Kč vč. DPH. 

9.2010/128RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst.3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, provedení opravy chodníku před domem čp. 19 a 

domem čp. 109 v Ledči nad Sázavou Husovo náměstí.   

9.2010/129RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 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   panem Antonínem Drnovcem u Ledče nad Sázavou za  podmínek 

dohody s provedením stavby. 

 

 



9.2010/130RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem provozní budovy autobusového 

nádraţí čp. 52 v Ledči nad Sázavou, ulice Hrnčíře č. 52 za cenu 250,- Kč/m
2
/rok společnosti 

ČSAD BUS, a.s. Chrudim, Na Ostrově 177  na dobu určitou a to od 1.6.2010 do 31.3.2011.  

9.2010/131RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  podnájem pro paní Helenu Prokopovou za 

účelem vykonávání kosmetických sluţeb v nebytových prostorách – 1 místnosti o ploše 13,53 

m
2
 v I.NP v budově polikliniky čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou, na které má 

uzavřenou nájemní smlouvu paní Alena Tláskalová z Ledč nad Sázavou. 

9.2010/132RM-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. 2518/5 v kat. území Ledeč nad Sázavou (u garáţí v Pivovarské ulici)  

9.2010/133RM-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 12.000,- Kč občanskému 

sdruţení Sluneční zátoka na organizaci dětského odpoledne a country festivalu Strunobraní 

dne 12.6.2010 ve Sluneční zátoce  

9.2010/134RM-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 7.000,- Kč Středisku 

volného času, a to na akci „Posázavské sportovní hry“ v termínu od 24.6. – 25.6.2010. 

9.2010/135RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejnění záměru na odprodej pozemku p.č. 

453/3 v ulici 28. října 400 v kú. Ledeč nad Sázavou (dvůr obytného domu čp.400) 

 

 

III. RM neschvaluje : 

9.2010/5RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 

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

kupní smlouvy na dodávku tonerů v roce 2010 se společností VDI Meta. 

9.2010/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 

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

„Zpracování a projednání  územního plánu města Ledeč nad Sázavou“ s firmou Regio, 

projektový ateliér s. r.o.,Sídlo: Hořická 50, Hradec Králové 2, 500 02 .  

9.2010/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 102 odst.3) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ţádost  nájemníků Petra a Eriky 

Staníčkových na rekonstrukci koupelny v domě čp. 77 v ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

IV. RM ukládá : 

9.2010/6RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s  § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru matriky a sociálních sluţeb vymáhat soudní 

cestou dluh za nájem a sluţby spojené s uţíváním bytu č. 7/2, v domě čp. 77, ul. Čechova 

v Ledči nad Sázavou po panu Františku Jandusovi.  

 

 

V. RM doporučuje : 

9.2010/7RM-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 zařazení 

částky 600.000,- Kč na vybavení přístavby mateřské školy Druţstevní v Ledči nad Sázavou 

do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2010. 



9.2010/8RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu  s § 102 odst. 3   

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

podepsat dodatek č. 1-2010 ke kupní smlouvě 780104/2006 o dodávce a odběru tepla mezi 

Základní školou Nádraţní a firmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou.  

9.2010/9RM-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 

odkoupení pozemku parc.č. 708/1 v k.ú. Hradec o výměře 5115 m
2  

za částku 30,- Kč /m
2
. 

9.2010/10RM-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 

odkoupení pozemku PK 2146/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

 

 

VI. RM nedoporučuje : 

9.2010/2RM-ned)   Rada města Ledeč nad Sázavou nedoporučuje v souladu s  §  102  odst. 

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

prodej části pozemku  parc. č. 2215/8 v k.ú. Ledče nad Sázavou o výměře cca 30m
2
 Františku 

Jindrovi a Ivě Hoskovcové oba bytem Ledeč nad Sázavou ul. Na Potoce čp. 207   

9.2010/3RM-ned)  Rada města Ledeč nad Sázavou nedoporučuje v souladu s § 102  odst. 3 

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

prodej části pozemku  parc. č. 2215/8 v k.ú. Ledče nad Sázavou o výměře cca 12m
2
  Zdeňku 

Hrabaňovi a Miroslavu Hrabaňovi  bytem Ledeč nad Sázavou ul. Na Potoce čp. 208  

 

 

VII. RM odkládá : 

9.2010/7RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s § 102 odst.3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na pronájem 

nebytových prostor – 2 místnosti v III. NP o ploše 49,52 m
2 

v budově polikliniky v Ledči nad 

Sázavou se společností Nemocnice Ledeč – Háj, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

VIII. RM ruší : 

9.2010/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběrové řízení na dodávku tonerů pro město Ledeč 

nad Sázavou v roce 2010.  

9.2010/3RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběrové řízení na „Zpracování a projednání  

územního plánu města Ledeč nad Sázavou“  

9.2010/4RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2, písm. 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. 

 

 

 

IX. RM zmocňuje : 

9.2010/4RM-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 na dodávku „Propagačních předmětů“ firmou Marek - reklamní předměty se sídlem: 

Jana Zábrany 238; 396 01 Humpolec za částku 144 020,- Kč bez DPH. 



9.2010/5RM-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 na vytvoření díla „Trhací blok s mapou regionu a města Ledeč nad Sázavou“ 

s firmou Kartografie PRAHA, a.s. (schválené usnesením RM 6.2010/70RM-s) ze dne 19. 

dubna 2010). 

9.2010/6RM-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 na vytvoření díla „Letáků s upoutávkou“ s firmou Nová tiskárna Pelhřimov, spol. 

s r.o. (schválené usnesením RM 6.2010/71RM-s) ze dne 19. dubna 2010). 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9. 6. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


