
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 19. července 2010 

11/2010/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

11.2010/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2009 a 2010. 

11.2010/42RM-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  21.6.2010 do 19.7.2010. 

11.2010/43RM-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 1.7. a 15.7.2010. 

11.2010/44RM-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 zahájení výstavby Fotovoltaické elektrárny Ledeč  dne 13.7.2010.  

11.2010/45RM-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, Nádražní 397. 

11.2010/46RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.5.2010) a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

11.2010/47RM-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 nabídce na dodávku protipovodňových zábran od firmy V O P  Dolní Bousov, spol. s.r.o. 

11.2010/48RM-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 přípravě smluv na převod majetku TJ Kovofiniš na Město. 
 

 

 

II. RM schvaluje : 

11.2010/153RM-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 revizi Energetického auditu na 

MŠ Stínadla s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. Tyršova 405, 588 13 Polná za částku 15.000,- 

Kč bez DPH. 

11.2010/154RM-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 spolupráci na projektu „Muzea a 

galerie na Vysočině on-line“ realizovaným Krajským úřadem kraje Vysočina.  

11.2010/155RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  u zavření  dodatku pojištění motorových 

vozidel na OMV Škoda Fabia s Generali Pojišťovnou a.s. Bělehradská čp. 132, Praha 2, na 

částku 3.321,- Kč a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 



11.2010/156RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření licenční smlouvy a 

smlouvy o dílo se společností Gefos a.s. na dodávku geografického informačního systému za 

cenu 123.600,- Kč, která bude hrazena z prostředků IT a pověřuje starostu města Stanislava 

Vrbu podpisem příslušných smluv. 

11.2010/157RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  nákup elektronického hlasovacího, 

evidenčního a řídícího systému pro jednání rady a zastupitelstva města s od firmy BitEST 

Kutná Hora za cenu 299.399,70 Kč vč. DPH, která bude hrazena z prostředků IT a pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušných smluv. 

11.2010/158RM-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, žádost Josefa Peška o 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 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 734,- Kč měsíčně. 

11.2010/159RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 39 a 102 odst. 2 

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

nebytových prostor v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou  2.NP 2 místnosti o ploše 

41,23 m
2
 (prostory kantýny) panu Janu Prantnerovi bytem Kařez - Zbiroh, a to od 1.8.2010 do 

31.12.2010.
 

11.2010/160RM-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, prodloužení nájemní smlouvy 

na pronájem části pozemku parc. č. 209/1 o výměře 10 m
2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu 

Pavlu Pánkovi z Ledče nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31.8. 2011. 

11.2010/161RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s § 102 odst. 3 

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

Sázavou – (před prodejnou Elektro Spektrum a M.A.T po pravé a levé straně) dne  24.7.2010 

od 12. 30 až 17.00 hodin,  pro VIII. Sraz vozů Porsche bezúplatně s tím, že vlastní 

zabezpečení a označení si zajistí sami organizátoři. 

11.2010/162RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 102 odst. 2 

písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na prodej 

nepotřebného majetku vyřazeného z evidence Střediska volného času Ledeč nad Sázavou. 

11.2010/163RM-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, uplatnění soudní výpovědi 

z nájmu k bytu č. čp. 400, v ulici 28. října panu Červínkovi s nabídkou náhradního bydlení dle 

varianty 1 podkladového materiálu RM-11/210-18. a to v nájemním bytě na poliklinice. 

11.2010/164RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě žádosti podané dne 

14. 7. 2010 DS Mimochodem 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 benefiční festival 

mimoFEST konaný 23.-25.7.2010 od 16:00 hodin do 01:00 hodin v areálu ledečského hradu. 

 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. 



11.2010/165RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost o.s. MOLEKUL o poskytnutí 

volných vstupenek na hradní věž  do ledečského muzea pro účastníky III. srazu historických 

vozidel, který se uskuteční 21.8.2010 na horním, nádvoří hradu od 14:00 do 17:00 hodin. 

11.2010/166RM-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  dodatek č.3 k nájemní smlouvě 

na LDN Háj, kterým se oproti nájemnému odepisují náklady na stavební úpravy ke změně 

užívání vnitřních prostor nemocnice Háj čp.675 v Ledči nad Sázavou v částce 760.781,77 Kč.  

11.2010/167RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost pana Petra Soukupa  o poskytnutí 

příspěvku 5.000,- Kč z prostředků rady města a propagačních materiálů (DVD, knihy) na 

pořádání akce Melechovský okruh – sraz motocyklů ČS výroby, který se uskuteční 21.8.2010 

se startem v Ledči nad Sázavou v areálu TJ Kovofiniš. 

11.2010/168RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, úhradu nákladů 7.500,- Kč + DPH 

spojených s výrobou pořadu Zrcadlo vašeho kraje ze Slavností piva v Ledči nad Sázavou.    

11.2010/169RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finanční odměny 1000,- Kč 

panu Josefu Urbanovi, absolventovi SOŠ Ledeč nad Sázavou, za 3. místo v mezinárodní 

soutěží ve svařování.  

 

 

III. RM ukládá : 

11.2010/8RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu  s § 102 odst. 3  zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Jiřímu Vránovi, zveřejnit do  23.7.2010 na úřední 

desce návrh odprodeje nepotřebných zařízení, včetně uvedení podmínek jejich prodeje. 

Termín: 23.7.2010                                                   Zodpovídá:  Jiří Vrána, referent  OdMI 

 

 

IV. RM odkládá : 

11.2010/8RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost občanů místní částmi Vrbka o vybavení 

místního hřiště o skluzavku, houpačku a travní sekačku. 

 

 

V. RM zmocňuje : 

11.2010/7RM-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 dílo na revizi Energetického auditu na MŠ Stínadla s firmou IP Izolace Polná, 

s.r.o. Tyršova 405, 588 13 Polná. 

11.2010/8RM-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 spolupráci na projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ s Krajským úřadem 

kraje Vysočina. 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

V Ledči nad Sázavou 19. 7. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 


