
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 21. června 2010 

10/2010/RM 

 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

10.2010/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

10.2010/39RM-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  10.6.2010 do 21.6.2010. 

10.2010/40RM-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 10.6. a 17.6. 

 

 

II. RM schvaluje : 

10.2010/136RM-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 dlouhodobé výpůjčce 

muzejních exponátů z ledečského městského muzea Městu Zruč nad Sázavou za účelem jejich 

vystavení v Městském muzeu ve Zruči nad Sázavou. 

10.2010/137RM-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 dílo č. 55/09 se 

společností EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč nad Sázavou, který řeší navýšení rozsahu stavebních 

prací na rekonstrukci komunikace ulice Nádraţní v Ledči nad Sázavou nad rámec původního 

zadání. 

10.2010/138RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, provedení stavebních úprav v pronajatých 

místnostech v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou slouţících MUDr Aleně Ryšavé ze 

Zruče nad Sázavou k provozování stomatologické péče pro občany.   

10.2010/139RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vzdání se práva a prominutí pohledávky 

panu Petru Jindrovi ve výši  4.458,- Kč (4.246,- Kč, č.f. 60056; 212,- Kč, č.f. 50058) 

z důvodu úmrtí jmenovaného.  

10.2010/140RM-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, manţelům Erice a Petrovi 

Staníčkovým prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad 

Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2715,- Kč. 

10.2010/141RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 698 zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, poskytnout nájemcům bytu č. 3 v domě 

čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou manţelům Erice a Petrovi Staníčkovým slevu 

z aktuálního nájemného ve výši 50%, s účinností ode dne 1.7.2010 do 31.8.2010.  



10.2010/142RM-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, panu Miloši Hrindovi 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, 

na dobu určitou od 1.7.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou  ve výši 1.096,- Kč měsíčně. 

10.2010/143RM-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, ţádost paní Jaroslavy 

Mejstříkové o ukončení nájmu bytu č. 8 v domě čp. 572, ul. Jaroslava Haška v Ledči nad 

Sázavou dohodou ke dni 1.7.2010. 

10.2010/144RM-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, ţádost pana Zdeňka Mejstříka 

o pronájem bytu č. 8 v domě čp. 572, ul. Jaroslava Haška v Ledči nad Sázavou, a to od 

1.7.2010 na dobu neurčitou. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou  ve výši 2194,- Kč měsíčně. 

10.2010/145RM-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 části Husova 

náměstí o ploše 5m
2 

dne  9.7. 2010 firmě M.A.T. Group, s.r.o. se sídlem Na Roudné čp. 176, 

Plzeň, provozovna Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 74, za cenu   1.000,- Kč vč. DPH. 

10.2010/146RM-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, uzavření nájemní smlouvy  na 

dobu určitou se Společenstvím vlastníků bytů, Ledeč nad Sázavou, Stínadla čp. 1045  , za 

částku  1.000,- Kč včetně  DPH z důvodu opravy panelového domu a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy.   

10.2010/147RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 102 odst. 2 

písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh na prodej nepotřebného 

majetku města (vyřazené monitory PC). 

10.2010/148RM-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 28.6.2010. 

10.2010/149RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, cenovou nabídku na plynový ohřev teplé 

vody v tělocvičně ZŠ Nádraţní v Ledči nad Sázavou od firmy Uchytil., s.r.o. Ţďár nad 

Sázavou a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

10.2010/150RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zajištění vypracování projektové 

dokumentace na plynofikaci objektu čp. 790, Barborka v Ledči nad Sázavou. 

10.2010/151RM-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, ţádost paní Ivy Kratochvílové 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu 

určitou od 1.7.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2495,- Kč měsíčně.        

10.2010/152RM-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, Dohodu o spolupráci a 

vzájemné podpoře  s Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou v Ledči 

nad Sázavou a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této dohody. 

 

 

 

 

 



III. RM ukládá : 

10.2010/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu  s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ing. Ptáčníkovi, sekretariát vedení úřadu, zveřejnit do 

30.6.2010 na úřední desce návrh odprodeje nepotřebných zařízení, včetně uvedení podmínek 

jejich prodeje. 

Termín : 30.6.2010                                          Zodpovídá: Ing Michal Ptáčník, referent VT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 21. 6. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 

 

 


