
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. srpna 2010 

13/2010/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

13.2010/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2010. 

13.2010/50RM-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  20.7.2010 do 30.8.2010. 

13.2010/51RM-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 21.7. a 23.7.2010. 

13.2010/52RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 

odstavce 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění provedení posouzení a 

hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování a projednání územního plánu města 

Ledeč nad Sázavou“, které provedla komise ve sloţení – p. Jaroslav Doleţal – místostarosta, 

p. Martin Píbil – člen RM,  p. Ing. Vladimír Molín – tajemník, paní PhDr. Irena 

Dokoupilová– členka RM, MVDr. Pavel Vrbka – člen RM  dne 30.8.2010 v 16.00 hod.. 

13.2010/53RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty města 

Stanislava Vrby o přípravách návštěvy prezidenta ČR dne 13.9.2010 v Ledči nad Sázavou. 

 

 

 

II. RM schvaluje : 

13.2010/172RM-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. 4 k vnitřní směrnici č. 

10/2007 „Směrnice upravující přidělování a uţívání mobilních telefonů“. 

13.2010/173RM-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 o poskytnutí „Virtuální 

aukční síně PROe.biz“ se společností Sentinet s.r.o. za 134.400,-Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

13.2010/174RM-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 o poskytování sluţby 

asistenční podpory k Virtuální aukční síni PROe.biz se společností Sentinet s.r.o. za 36.000,-Kč 

včetně za DPH a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

13.2010/175RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění uzavření smlouvy „Zpracování a 

projednání  územního plánu města Ledeč nad Sázavou“ s firmou REGIO projektový ateliér 

s.r.o., se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec Králové. Předmětem smlouvy je zpracování a 

projednání  územního plánu města Ledeč nad Sázavou, varianta s konceptem za 855.000,-Kč 

včetně DPH ve lhůtě 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

13.2010/176RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ţádost firmy Metropolitni s.r.o. H. Brod o 

vybudování vedení trasy k plánované stavbě optické metropolitní sítě v Ledči nad Sázavou – 

61. etapa v ulicích Z. Fibicha, A. Jiráska, M. Majerové, B. Němcové a Stínadla na základě 

sepsaných smluvních podmínek . 



13.2010/177RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  záměr firmy Tlapnet s.r.o. Čáslav na 

vybudování optické metropolitní sítě v Ledči nad Sázavou dle předloţeného předběţného 

projektu, jako dočasná stavba na dobu sedmi let. 

13.2010/178RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  bezplatné vyuţití veřejného prostranství 

Husova náměstí v Ledči nad Sázavou pro konání předvolebních shromáţdění voličských stran 

do komunálních a senátních voleb pro rok 2010 po předchozím písemném oznámení 

koordinátorů  mítinků  s Odborem samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou..  

13.2010/179RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou   schvaluje   v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  umístění reklamních věţí mimo termín 

konání předvolebního mítinku na náměstí v Ledči nad Sázavou do ul. Koţelská pod 

autobusovou zastávkou na základě místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky Města 

Ledeč nad Sázavou č. 5/2003 čl. 15 písm. g.   

13.2010/180RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou   schvaluje   v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, moţnost bezplatné prezentace 

vLedečských novinách a na plakátovacích plochách všem volebním stranám ve volebním 

obvodu Ledeč nad Sázavou. 

13.2010/181RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  uzavření Mandátní smlouvy o odborném 

poradenství ve věci zpracování daňových přiznání (ve spolupráci s pracovníky MÚ) s 

firmou PELF v.o.s, Husovo náměstí 15, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

13.2010/182RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření pojištění vozidla Suzuki u Uniqa 

pojišťovny a.s. Evropská čp. 136, Praha 6. za cenu 6.105,- Kč a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy.  

13.2010/183RM-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 cca 15m
2 

dne  10.9. 2010 od 9,00 do 12,00 hod. Zdravotní pojišťovně Metal-

Aliance, Husovo náměstí čp. 17, Ledeč nad Sázavou, k pořádání akce „ Den zdraví“ za částku 

1.000,- Kč vč. DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

13.2010/184RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ţádost Českého kynologického svazu, 

Základní kynologická organizace 730, Ledeč nad Sázavou, Hradec čp. 82 pořádání akce pro 

děti a veřejnost  v prostorách celé rekultivované skládky Rašovec dne 5. 9. 2010 v době od 

14,00 hodin do 17,30 hodin. Pronájem pozemku je bezplatný. 

13.2010/185RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst.3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  zadání mostních prohlídek ocelovou 

visutou lávku u Kovofiniše a ocelovou příhradovou lávku u Vilémovic  firmě Petrásek 

Consult Praha, Řečického čp. 7, 169 00 Praha za celkovou částku 42.000,-Kč včetně DPH. 

13.2010/186RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  §  102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření mandátní smlouvy na výkon prací 

TDI na stavbě „Rekonstrukce stanoviště autobusů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou“ 

s panem Josefem Ptáčníkem, STAVREKO,  Světlá nad Sázavou v částce do 40.000,- Kč.  

13.2010/187RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  provedení přístupu a příjezdu na pozemku 

parc.č. PK 2215/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou ze ţulové kostky s tím, ţe vlastník pozemku 

parc.č. 185/1 paní Erika Kubátová ze Smrčné provede stavební práce a Město Ledeč nad 

Sázavou dodá potřebný počet ţulových kostek. 

13.2010/188RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vybudování nových  parkovacích míst na 

části pozemku p.č. 2215/33 v ul. Na Potoce před budovou č.p. 189 v Ledči nad Sázavou. 



13.2010/189RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej 1 ks 15“ monitoru a 1 ks 17“ 

monitoru panu Ing. Vladimíru Molínovi za částku 550,- a 650,- Kč. 

13.2010/190RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej 1 ks 15“ monitoru slečně Miroslavě 

Pajerové za částku 550,- Kč. 

13.2010/191RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej 8 ks vyřazeného nábytku Stanici 

Pavlov, o.p.s. se sídlem Pavlov čp. 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku  600,- Kč. 

 13.2010/192RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej 4 ks vyřazeného nábytku 

Automotoklubu, Pod Šeptouchovem čp. 260,584 01 Ledeč nad Sázavou za částku  200,- Kč. 

13.2010/193RM-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 darovat pozemky  parc.č. 

2354/1, 2354/4, st. 2103 a st. 732/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou kraji Vysočina. 

13.2010/194RM-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, společnosti LEDLAB s.r.o 

změnu nájemní smlouvy ze dne 30.9.2009 na nebytové prostory laboratoře v budově 

polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450, formou dodatku č. 1 ke stávající smlouvě, 

z důvodu změny v názvu společnosti na IMUMED s.r.o..  

13.2010/195RM-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 směnit a prodat část 

pozemku parc.č. 887/72 a 887/65 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

13.2010/196RM-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.  1631/27  v kat. území Ledeč nad Sázavou (ulice  J. Fučíka u domu čp.  938). 

13.2010/197RM-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, Františku Staníčkovi 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu 

určitou od 1.7.2010 do 31.10.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou  ve výši  741,- Kč měsíčně. 

13.2010/198RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dohodu o úhradě závazku“ uzavřenou 

s Františkem Staníčkem ze dne 23.7.2010. 

13.2010/199RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dohodu o úhradě závazku“ uzavřenou s 

Václavem Pavlíkem ze dne 22.7.2010. 

 13.2010/200RM-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, Františku Jandusovi ţádost o 

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, 

na dobu určitou od 1.9.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou  ve výši  1145,- Kč měsíčně. 

13.2010/201RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dohodu o úhradě závazku„ s Františkem 

Jandusem ze dne 11.8.2010. 

13.2010/202RM-s)  Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmeno m) a svým usnesením č. 4.2010/43RM-s) nájemné za pronájem uvolněného bytu č. 6  

v bytovém domě čp. 559 v ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou panu Eduardu Ţofkovi z Ledče 

n.S. ve výši 2544,- Kč/měsíc. Nájemní smlouva je  schválena od 1.7.2010 na dobu neurčitou. 

13.2010/203RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  pronájem 1 místnosti v II.NP o ploše 15,2 

m
2
 v budově polikliniky čp. 450 v Ledči nad Sázavou (600,- Kč/m2/rok) firmě PT Stones 

s.r.o. Nádraţní čp. 1247, Ledeč n. S. a pověřuje Stanislava Vrbu podpisem nájemní smlouvy.  



13.2010/204RM-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 dodatku č. 2 

k nájemní smlouvě č. OdMI/29/07-N ze dne 1.3.2007 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 

Oblastní charitou H. Brod na nebytové prostory v objektu čp. 1276 v I.NP v Ledči n.S.. 

13.2010/205RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odstranění havarijního stavu v budově ZŠ 

Komenského a zajištění odstranění zvýšené vlhkosti aktivním odvětráváním prostoru 

technologií od firmy Dobrý vzduch za 13.250,-Kč za jednu jednotku. 

13.2010/206RM-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 13.9.2010. 

13.2010/207RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu výběrového řízení v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek na „Technickou infrastrukturu Ledeč n. S. – Plácky – 

I.část 18 rodinných domků“ ze zjednodušeného podlimitního řízení na otevřené řízení.  

13.2010/208RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění dodatek k mandátní smlouvě č. 1 ze dne 

18.8.2010 na  zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky „Technická infrastruktura Ledeč 

nad Sázavou – Plácky – I.část 18 rodinných domků“ formou otevřeného řízení se společností 

GRANT plus, s.r.o. Havlíčkův Brod. 

13.2010/213RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh znění Oznámení o zakázce pro 

„Technickou infrastrukturu Ledeč nad Sázavou – Plácky – I.část 18 rodinných domků“ 

vypracované firmou GRANT plus, s.r.o. Havlíčkův Brod. 

13.2010/210RM-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 Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou a pro volby do Senátu  s 

firmou - Česká pošta, s.p..  

13.2010/211RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění úpravu Smlouvy o poskytování 

pečovatelské sluţby v předloţeném znění. 

13.2010/212RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o 

výpůjčce“ s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha. Předmětem a 

účelem smlouvy je  bezplatné zapůjčení  27 kusů odpadových nádob na separovaný odpad. 

13.2010/213RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provedení investice do změny systému 

přípravy TUV v nemocnici Háj v hodnotě 455 tisíc korun za následujících podmínek: 

 - investici provede a uhradí společnost Nemocnice Ledeč – Háj, s.r.o., 

- vynaloţené náklady budou Městem uhrazeny odečtem z nájmu, 

- Nemocnice se s Městem podělí o vzniklé úspory 50/50 po zbytkovou dobu nájmu. 

  

 

III. RM neschvaluje : 

13.2010/8RM-nes) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s §102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  předloţený návrh darovací smlouvy na 

bezúplatný převod majetku TJ Kovofiniš, 

 

 

IV. RM doporučuje : 

13.2010/11RM-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 

uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci stanoviště autobusů na Husově náměstí v Ledči n.S. s 

TS Ledeč nad Sázavou,s.r.o. na základě rámcové Rámcové smlouvy. 



13.2010/12RM-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 

uzavření darovací smlouvy s krajem Vysočina  na pozemky parc.č. 2354/1, 2354/4, st. 2103 a 

st. 732/2 v k.ú. Ledeč n.S. s tím, ţe bude zřízeno na pozemek parc.č. 732/2 věcné břemeno.  

13.2010/13RM-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 

uzavření darovací smlouvy s krajem Vysočina  na pozemky parc.č. 2354/1, 2354/4, st. 2103 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

13.2010/14RM-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 

odsouhlasit směnu a prodej části pozemku parc.č. 887/88 za části pozemků parc.č. 887/72 a 

887/65 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

13.2010/15RM-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 

schválit pojmenování parku před kostelem svatého Petra a Pavla v Ledči na Park Patera 

Josefa Toufara.  

 

V. RM jmenuje : 

13.2010/RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s  §  102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázek na 

„Technickou infrastrukturu Ledeč nad Sázavou – Plácky – I.část 18 rodinných domků“: 

a) komise pro otevírání obálek – 28.9.2010 

- Martin Píbil, Zdena Čubanová, Jaroslav Doleţal, MVDr. Pavel Vrbka, Luděk Šíma 

b) komise pro posuzování a hodnocení nabídek – 16.9.2010 

- Martin Píbil, Zdena Čubanová, Jaroslav Doleţal, MVDr. Pavel Vrbka, Luděk Šíma 

c) náhradníci: 

- Tomáš Březík, ing. Břetislav Dvořák, Otto Vopěnka, Ing. Jan Čepa, Jiří Vrána 

 

VI. RM ruší : 

13.2010/5RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s  §  102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, své usnesení ze dne 9.6.2010 č.j. 9.2010/6RM-b), 

kterým uloţila OMSS vymáhat dluh Františka Janduse za nájem a sluţby soudní cestou.  

 

VII. RM zmocňuje : 

13.2010/10RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou  zmocňuje v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, k podpisu smlouvy s Českou poštou, s.p.  

starostu města  Stanislava Vrbu,  jako osobu oprávněnou jednat jménem objednatele.    

13.2010/11RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou  zmocňuje v souladu  s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, k podpisu Smluv o poskytování 

pečovatelské sluţby s jednotlivými ţadateli starostu města Stanislava Vrbu,  jako osobu 

oprávněnou jednat jménem poskytovatele.    

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

V Ledči nad Sázavou 30. 8. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 


