
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 29. září 2010 

14/2010/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

14.2010/54RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2010. 

14.2010/55RM-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  31.8.2010 do 29.9.2010. 

14.2010/56RM-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 8.9., 16.9. a 23.9.2010. 

14.2010/57RM-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 s občany Vrbky, která se uskutečnila 8.9. a 15.9.2010 ve Vrbce. 

14.2010/58RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, námitku proti rozhodnutí zadavatele 

veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování a projednání územního plánu města Ledeč nad 

Sázavou“, kterou podala firma Atelier T – plan, s.r.o., se sídlem Na Šachtě 497/9, Praha 7,  

PSČ 170 00. 

 

 

 

II. RM schvaluje : 

14.2010/214RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ţádost agentury Wings Travel s.r.o. o 

přijetí delegace z ČLR a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu odpovědí na tuto ţádost. 

14.2010/215RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  přijetí nabídky firmy VIDOU-FOTO-

KUNC z Havlíčkova Brodu na účast města v projektu knihy o Havlíčkobrodsku doplněné o 

DVD s videofilmem, coţ představuje závazek nákupu 20 knih za cenu 275,- Kč/ks. 

14.2010/216RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  a § 23 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o 

předškolním vzdělávání, pro školní rok 2010/2011 povolení nejvyššího počtu dětí ve třídách 

mateřské školy Ledeč nad Sázavou následovně: 

Mateřská škola Stínadla    :  1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, logopedická třída 18 dětí 

Mateřská škola 28. října    :  1. třída 28 dětí, 2. třída 15 dětí, 3. třída 16 dětí 

Mateřská škola Druţstevní:  1. třída 28 dětí 2. třída 12 dětí 

14.2010/217RM-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,  ţádost Ing. Františka Fialy, 

Palackého náměstí čp. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí o provozování prodejních trhů v roce 

2011. 

 



14.2010/218RM-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, ţádost Ing. Františka Fialy, 

Palackého náměstí čp. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí a povoluje provozování vánočních trhů 

na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou kaţdou středu v termínech 1.12., 8.12., 15.12. a 

22.12.2010  (nad rámec termínů pravidelných měsíčních trhů). 

14.2010/219RM-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 dodávkách elektrické 

energie s firmou ČEZ Distribuce a.s. ke dni 31.12.2010. 

14.2010/220RM-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 s dodavatelem elektrické 

energie firmu Centropol Energy a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Vaníčkova čp. 1594/1 

pro Město Ledeč nad Sázavou a zmocňuje starostu města Stanislava Vrbu k podpisu této 

smlouvy.  

14.2010/221RM-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, předloţené nájemní smlouvy 

na pronájem volebních místností ve dnech 15. a 16. října 2010 pro volby do Zastupitelstva 

města Ledeč nad Sázavou a Senátu Parlamentu ČR v celkové výši nájemného 15.060,- Kč. 

Pro eventuální případ, ţe bude druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR i ve dnech 22. a  

23. října 2010 platí stejné podmínky pronájmu volebních místností a to 15.060,- Kč, coţ je jiţ 

preventivně v uvedených nájemních smlouvách zapracováno. Rada města zároveň pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu jejich podpisem.  

14.2010/222RM-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  smlouvy na umístění 

věci - nápojového automatu č. 04200319 ze dne 2.1.2004 dohodou s firmou AVAK HB 

spol.s.r.o., Havlíčkův Brod, Ţelivského 849 v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou 

s termínem ukončení k 30.9.2010. 

14.2010/223RM-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, schvaluje uzavření  smlouvy na 

umístění věci – nápojového automatu se společností Klementová Hana – CAFĚ&CO, 

Termesivy č. 11, Havlíčkův Brod  s termínem od 1.10.2010 za cenu 3.600,- Kč/rok + DPH. 

14.2010/224RM-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 paní 

Renatou Nováčkovou ke dni 31.10.2010. 

 14.2010/225RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  39 odst.1  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zveřejnění záměru pronajmout 1 místnost 

nebytového prostoru v II.NP budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 . 

14.2010/226RM-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 nájemní smlouvy ze 

dne 31.12.2008 dohodou s paní Alenou Tláskalovou z Ledče nad Sázavou na nebytové 

prostory v budově polikliniky v Ledči n. S. s termínem ukončení k 30.9.2010. 

14.2010/227RM-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, schvaluje uzavření nájemní 

smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou (po paní Aleně 

Tláskalové) s paní Helenou Prokopovou z  Ledče nad Sázavou s termínem od 1.10.2010. 

14.2010/228RM-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 nebytových 

prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou z fyzické osoby - MUDr. Alena Ryšavá na 

právnickou osobu - firmu AVR-Dent s.r.o. se sídlem Zruč nad Sázavou, ulice Malostranská 

čp. 400, formou nové smlouvy k 1.1.2011 na základě výpisu z Obchodního rejstříku. 



14.2010/229RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 

odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  zveřejnění záměru města 

pronajmout pozemek parc. č. 1696 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, za účelem provozování 

zahrádek (nad novým hřbitovem). 

14.2010/230RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 710 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2, písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu z bytu č. 

33 v čp. 1252 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30. 9. 2010. 

14.2010/231RM-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. 33, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

sluţbou panu Petru Kuncovi ze Zruče nad Sázavou (přechodně Ledeč nad Sázavou, 

Havlíčkova 496), a to na dobu určitou od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2011 s tím, ţe se v Ledči nad 

Sázavou přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši Kč 2080,- měsíčně. 

14.2010/232RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 710 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 

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

z bytu č. 10 v čp. 1202 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30. 9. 2010. 

14.2010/233RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

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

zvláštního určení č. 10, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

sluţbou paní Marii Vosáhlové z Ledče nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 10. 2010 do 

31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

Kč 641,- měsíčně. 

14.2010/234RM-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 prodlouţení 

nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 28, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou sluţbou panu Františku Štěpánkovi z Ledče nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- měsíčně. 

14.2010/235RM-s)  Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření „Dohody o svěření osobního 

motorového vozidla do společného uţívání jakoţto vozidla referentského“ s pí Leonou 

Procházkovou, pracovnicí OS Pečovatelská sluţba Ledeč n. S.  s účinností od  1. 10. 2010. 

14.2010/236RM-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, uloţení urny z kolumbária 

č.10 po zemřelé majitelce Anně Kolářové do městské hrobky č.572 na starém hřbitově 

v Ledči nad Sázavou. 

14.2010/237RM-s)  Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výši příspěvku v jednotlivých oborech 

Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou ve školním roce 2010/2011. 

14.2010/238RM-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, změnu nájemní smlouvy 

s Krajským ředitelstvím Policie ČR, ve které se nájemné sníţí na 1000,- Kč/rok a do úhrad za 

sluţby nebudou započítány od IV.Q 2010 náklady na vytápění. Rada města zároveň pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

 

 

 



III. RM neschvaluje : 

14.2010/9RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  ţádost o.s. Molekul  o povolení ke vstupu 

do věţe polikliniky, městské šatlavy a jeskyně Pod Šeptouchovem u příleţitosti „Dne 

ledečských památek“. 

14.2010/10RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 39 odst.1  s § 

102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  zveřejnění záměru města 

pronajmutí části pozemku parc. č. PK 2605/1 skládající se z částí parc.č. 490,491,492, v Ledči 

nad Sázavou , Ke Kříţům, za účelem umístění a pastvy domácích zvířat – koní. 

14.2010/11RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu § 39 odst.1  s § 

102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zveřejnění záměru města na 

prodej části  pozemku parc. č. 2215/45 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

IV. RM odkládá : 

14.2010/9RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nákup a instalaci dvou kusů radarových měřičů 

rychlosti do obce Vrbka do doby získání písemného stanoviska osadního výboru. 

 

 

 

V. RM ruší : 

14.2010/6RM-r)  Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování a 

projednání územního plánu města Ledeč nad Sázavou“. 

14.2010/7RM-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 30.8.2010 č.j. 13.2010/172RM-

s), kterým schválila Dodatek č. 4 k vnitřní směrnici č. 10/2007 „Směrnice upravující 

přidělování a uţívání mobilních telefonů“. 

14.2010/8RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2)písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, usnesení č. 6.2004/57RM-s) ze dne 

22.3.2004 o vsypu urny z kolumbária č.10. 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

V Ledči nad Sázavou 29. 9. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


