
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 25. října 2010 

15/2010/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

15.2010/59RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města za rok 2010. 

15.2010/60RM-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  30.9.2010 do 25.10.2010. 

15.2010/61RM-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 30.9., 14.10. a 21.10.2010. 

15.2010/62RM-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 podání ţádosti na ministerstvo kultury ČR o příspěvek z Programu záchrany 

architektonického dědictví ČR v roce 2011 na akci obnova a konzervace dvorních průčelí 

ledečského hradu. Ţádost je podána za společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

15.2010/63RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s  § 102 odst. 

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

1 místnosti v 1.PP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou společností Nemocnice Ledeč-

Háj, s.r.o. 

15.2010/64RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.8.2010/ a zároveň bere na 

vědomí předloţený vývoj dluţných částek a jejich umořování. 

 

 

II. RM schvaluje : 

15.2010/239RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vítězného uchazeče na dodavatele stavby 

ZTV pro 18 rodinných domků v Ledči nad Sázavou, Plácky, který předloţil nejvýhodnější 

nabídku s nejniţší nabídkovou cenou  8.888.129,- Kč bez DPH a to UNIMONT J.C.K., s.r.o. 

Hradec č. 8. 

15.2010/240RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, navýšení nájemného o 10% za 

pronájem pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou parc.č. 2215/23 na částku 4.950,- Kč a parc.č. 

2215/1 na částku 2.750,- Kč, za jeden prodejní den při provozování trhů v Ledči nad Sázavou 

Husovo náměstí. 

15.2010/241RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  umístění přívodní antény dle ţádosti pro 

zajištění internetové konektivity na budově Mateřské školy, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad 

Sázavou pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod, B.Němcové čp. 188, Havlíčkův Brod.  

15.2010/242RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3)   

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zřízení vyhrazeného parkování pro osobu  



ZTP v Ledči nad Sázavou ul. Marie Majerové před domem čp. 873. Vyznačení parkovací 

plochy vodorovnou dopravní značkou dle platných předpisů a doplnění svislého dopravního 

značení, vše bude vybudováno na náklady ţadatelky.  

15.2010/243RM-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 prodeje 

části pozemku parc. č.  321/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou(ul. Z.M.Kuděje)  o ploše  184 m
2 

. 

15.2010/244RM-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, zveřejnění záměru pronájmu 

pozemku parc. č.  1696 o výměře 9 595 m
2
  v k.ú.  Ledeč nad Sázavou za účelem  

provozování zahrádek. 

15.2010/245RM-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  - 1 místnosti v 1.PP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou společností 

Nemocnice Ledeč-Háj, s.r.o. dohodou s termínem ukončení k 31.12.2010. 

15.2010/246RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek projektu firmy Tlapnet s.r.o. 

Čáslav na vybudování optické metropolitní sítě v Ledči nad Sázavou, která pro páteřní 

rozvody optických kabelů mezi obytnými domy na sídlišti vyuţije se souhlasem majitele 

opuštěné teplovodní rozvody uloţené v zemi.   

15.2010/247RM-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,  provedení úpravy 

bezbariérového vstupu v koupelně v bytě čp. 33 v domě čp. 1252 panem Petrem Kuncem na 

vlastní náklady. 

15.2010/248RM-s) Rada města v Ledči nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, prodlouţení placené inzerce města v seznamu 

mobilních telefonů na další dva roky 2011-2012 s firmou ÉTER CZ, s. r.o., Pasteurova 10, 

779 00 Olomouc za cenu 3700,- Kč. 

15.2010/249RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 a § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, termín ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou na pondělí 8.11.2010 od 16:00 hodin  v obřadní síni 

ledečské radnice. 

15.2010/250RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 a § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ţádost paní Renáty Nováčkové z 

Ledeč nad Sázavou o prodlouţení výpovědní lhůty z nebytových prostor na poliklinice a to do 

30.11.2010. 

 

 

III. RM neschvaluje : 

15.2010/12RM-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, ţádost pana Vladimíra 

Zadraţila z Pavlova  na odkoupení 30 ks pouţitých kamenných obrubníků. 

 

 

IV. RM ukládá : 

15.2010/9RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města projednat s odborem památkové 

péče Krajského úřadu kraje Vysočina spolupráci na projektu „Plán ochrany památkových 

zón“ a po projednání v radě města předloţit návrh projektu zastupitelstvu města k projednání 

a schválení. 



15.2010/10RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, referentovi pro rozvoj města Luďku Šímovi a 

vedoucímu komise regenerace MPZ Tomáši Březíkovi oslovit zájemce z řad majitelů 

kulturních památek ve městě s nabídkou podání ţádosti o dotaci z MK ČR na regeneraci 

památkových objektů v MPZ. Termín podání ţádosti pro rok 2011 je 15.11.2010. Zváţit téţ 

moţnost vyuţití programu regenerace pro sochu Mistra Jana Husa nebo Mariánské sousoší. 

 

 

V. RM zmocňuje : 

15.2010/12RM-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 po 

uplynutí zákonem stanovené lhůty podpisem Smlouvy o dílo na realizaci veřejné  zakázky 

„ZTV pro 18 RD Plácky – I.etapa v Ledči nad Sázavou“ se společností UNIMONT J.C.K., 

s.r.o. Hradec. 

 

 

VI. RM doporučuje : 

15.2010/16RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 2 

písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ZM uzavřít darovací smlouvu 

na částku 40.675,- Kč s Krajským ředitelstvím Policie ČR, na úhradu provozních nákladů 

sluţebny Policie ČR v Ledči nad Sázavou v budově čp. 790. 

 

 

 

VII. RM vydává : 

15.2010/1RM-vy)  Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 16 odst. 1 a § 19 

zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů  a dle ustanovení § 102 

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

1/2010 – Řád veřejného pohřebiště v předloţeném znění. 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                                    Jaroslav Doležal 

   starosta města                                                    místostarosta 

 

 

V Ledči nad Sázavou 25. 10. 2010       

Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


