
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 22. listopadu 2010 

1a/2010/RM 
 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
1a.2010/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města za rok 2010. 
 
 
 

II.  RM schvaluje : 
1a.2010/1RM-s) Rada Města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona  128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů  Komisi pro občanské záležitosti 
ve složení: 
Předseda:  Marek Kroutil 
Místopředsedkyně: Marie Čuchalová 
Tajemnice:  Marie Bělohradská 
Členové:  PaedDr. Ilona Dokoupilová, Iveta Kalivodová, Marie Petrusová, Eva Hrabaňová, 
Jana Fotrová, Věra Rauerová, Marta Vrzáčková, Vladimír Komárek, Václav Vavřička.                    
1a.2010/2RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č.5 k  
Podpisovému řádu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 
1a.2010/3RM-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. 7 
v čp. 1202 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30. 11. 2010. 
1a.2010/4RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 
určení č. 7, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní Marii 
Hrubé, bytem Horní Paseka čp. 21 a to na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2011 s tím, 
že se v Ledči nad Sázavou přihlásí k trvalému pobytu. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 630,- 
měsíčně. 
1a.2010/5RM-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. 15 
v čp. 1202 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30. 11. 2010. 
1a.2010/6RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 
určení č. 15, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 
Josefu Pokornému, bytem Ledeč nad Sázavou, Stínadla 1036 a to na dobu určitou od 1. 12. 
2010 do 31. 12. 2011. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 630,- 
měsíčně. 



1a.2010/7RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 
určení č. 1214, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
Anně Práčníkové, bytem Ledeč nad Sázavou, Ke Stínadlům 556 a to na dobu určitou od 1. 12. 
2010 do 31. 12. 2011. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 
1a.2010/8RM-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. 
1323 v čp. 1276 ul. 5. května v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30. 11. 2010. 
1a.2010/9RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 
určení č. 1323, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
Květě Bubníkové, bytem Bernartice čp. 66 a to na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 31. 12. 
2011 s tím, že se v Ledči nad Sázavou přihlásí k trvalému pobytu. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 
1a.2010/10RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích schvaluje „Dohodu o úhradě závazku„ uzavřenou s Janem a 
Miloslavou Staníčkovými ze dne 10.11.2010. 
1a.2010/11RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výsledek elektronického 
výběrového řízení. 
1a.2010/12RM-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 panu Romanu 
Soukupovi za částku 550,- Kč. 
1a.2010/13RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu § 102 odst. 2, písmeno m),  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje pronájem pozemku parc. č.  
1696 o výměře 9 595 m2  v k.ú.  Ledeč nad Sázavou  za cenu 120,-Kč / rok , za účelem  
provozování zahrádek na dobu určitou od 1.1.2011  do 31.12.2021 s výpovědní lhůtou 6 
měsíců a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
1a.2010/14RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, umístění další venkovní mapy rozměrů 1x1,6m 
včetně dodání prosklené vitríny na náklady společnosti AGENCE CESTR s.r.o. Hradec 
Králové na pozemku parc.č. 2287/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (naproti vlakovému nádraží). 
1a.2010/15RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření Smlouvy o veřejných službách č. 
1HU/2011 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s firmou ICOM transport. a.s. Jihlava na 
rok 2011. Předmětem smlouvy je linka č.350310 Humpolec – Ledeč n.S., číslo spoje 15,12 
s podílem obce na úhradě kompenzace 100%. Rada města zmocňuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpise výše uvedené smlouvy. 
1a.2010/16RM-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 29.11.2010. 
1a.2010/17RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění tyto termíny schůzí rady města v 11-12/2010: 
13.12.2010. 



1a.2010/18RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění tyto termíny zasedání zastupitelstva města v          
11-12/2010:  29.11. a 27.12.2010.  
1a.2010/19RM-s)  Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření „Dohody o svěření osobního 
motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Mgr. Petrem 
Vaňkem, starostou města Ledeč nad Sázavou  s účinností od  23. 11. 2010. 
 
 
 

III.  RM vydává : 
1a.2010/1RM-vy)   Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 101 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů nový Jednací řád Rady města Ledeč 
nad Sázavou.  
 
 
 

IV.  RM stanovuje : 
1a.2010/1RM-st) Rada Města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 108 odst.2  zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tyto osoby pro užívání závěsného 
odznaku se státním znakem ČR při občanských obřadech: 
 
Marek Kroutil, člen zastupitelstva města, při významných příležitostech a občanských 
obřadech. 
Ing. Petr Stránský, člen zastupitelstva města, při významných příležitostech a občanských 
obřadech. 
 
 

V. RM jmenuje :  
1a.2010/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění podle § 29 a 30 zákona č. 
563/1991 Sb v platném znění k 25.11.2010 inventarizační komisi Města Ledeč nad Sázavou. 
 
Do Ústřední inventarizační komise v následujícím složení RM jmenuje:  
Předseda    : Ing. Jan Čepa, vedoucí OS 
Tajemník   : Ludmila Štěpánková, hlavní účetní 
Členové     : Jiří Vrána, referent OdMI 
                     Martina Měkotová Dis.,vedoucí oddělení OdS 
                     Lenka Ryšavá, sekretářka 
 
 
 

VI.  RM odvolává : 
1a.2010/1RM-odv) Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst.2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odvolává PaedDr. Ilonu 
Dokoupilovou z funkce předsedy KPOZ a Milana Štěpánka a Jitku Gunaratnu jako členy 
KPOZ.    
 
 
 



VII.  RM odkládá : 
1a.2010/1RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, řešení provedení elektrické přípojky pro klubovnu 
ZKO Ledeč nad Sázavou v prostoru bývalé skládky Rašovec.  
 
 
 

VIII.  RM doporučuje : 
1a.2010/1RM-d) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení VO v obci Vrbka na náklady 
společnosti TS Ledeč nad Sázavou, spol.s.r.o.. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 22. 11. 2010       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 
 


