
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 13. prosince 2010 

2a/2010/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
2a.2010/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města za rok 2010. 
2a.2010/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí aktualizaci žádostí o 
pronájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou ul. 5. května v Ledči nad 
Sázavou ke dni 30. 11. 2010. 
2a.2010/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 
prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou před provozovnou Starwin ve dnech 21- 
23.12.2010 firmě BioFish s.r.o. Horní Paseka čp. 40 za účelem prodeje ryb. Poplatek za 
užívání veřejného prostranství bude stanoven dle čl. 15 písm. d) Obecně závazné vyhlášky 
Města Ledeč nad Sázavou č. 5/2003 o místních poplatcích (3,- Kč/ 1 m2). 
2a/2010/5RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí  informaci o možnostech 
čerpání finančních prostředků z dotačních titulů OPŽP a MMR. 
2a.2010/6RM-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, petici občanů požadujících nevybudování 
kruhového objezdu u autobusového nádraží na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 
 
 

II.  RM schvaluje : 
2a.2010/20RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje manželům Erice a Petrovi 
Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči 
nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2011 do 30.6.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2715,- Kč. 
2a.2010/21RM-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 manželům Janu a Miloslavě 
Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči 
nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2011 do 30.6.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1903,- Kč měsíčně. 
2a.2010/22RM-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 paní Ivě Kratochvílové 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na 
dobu určitou od 1.1.2011 do 31.3.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou  ve výši 2495,- Kč měsíčně.   
2a.2010/23RM-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 Ivou 
Kratochvílovou ze dne 7.12.2010. 
2a.2010/24RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, provedení stavebních úprav ve dvou místnostech 
v II.NP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450, v ordinaci MUDr. 
Vratislava Kanioka, za účelem vylepšení pracovního prostředí s tím, že nebude na vlastníku 
nemovitosti požadovat finanční náhradu i v případě ukončení nájmu.        



2a.2010/25RM-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, žádost paní Renáty Nováčkové o 
prodloužení výpovědní lhůty z nebytových prostor na poliklinice a to do 31.12.2010. 
2a.2010/26RM-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,  nájem části pozemku parc.č. 
2215/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše cca 20 m2 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 
před  domem čp. 242 ve dnech 14.12. 2010, 16.12-21.12.2010 a 23.12-24.12.2010  Václavem 
Kumštárem, za účelem prodeje vánočních stromků, nájemné ve výši 2.000,-- Kč vč. DPH dle 
platné sazby.   
2a.2010/27RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Licenční smlouvy autorské s panem 
Vladimírem Skálou, řešící zhotovení 50 fotografií regionu Ledečska včetně autorských práv 
k ilustračním účelům v rámci projektu „Putujeme za krásami Ledečska“ a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy. 
2a.2010/28RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na petici občanů 
požadujících nevybudování kruhového objezdu u autobusového nádraží na Husově náměstí 
v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka zasláním odpovědi na tuto 
petici.  
2a.2010/29RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na vyjádření  Ing. Kolmaše 
k reklamaci PD „Rekonstrukce stanoviště autobusů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou“ 
a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k odeslání této odpovědi.  
2a.2010/30RM-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 20.12.2010. 
2a.2010/31RM-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 27.12.2010. 
2a.2010/32RM-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 1.čtvrtletí roku 
2011: 19.1., 31.1., 14.2., 7.3., 28.3. 
2a.2010/33RM-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 pronajmout nebytové 
prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou 2.NP 2 místnosti o ploše 41,23 m2 
(prostory kantýny). 

2a.2010/34RM-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 a zároveň pověřuje starostu Mgr. Petra Vaňka podpisem servisní a 
materiálové smlouvy se společností Can21 s.r.o., Jeremiášova ul. čp. 947, Praha 5. 
 
 
 

III.  RM navrhuje : 
2a.2010/1RM-na) Rada města Ledeč nad Sázavou navrhuje zastupitelstvu Města Ledeč nad 
Sázavou pana RNDr. Pavla Policara na pozici předsedy osadního výboru. 
 
 
 
 



IV.  RM neschvaluje : 
2a.2010/1RM-n) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost Anny Ptáčníkové o umístění 
satelitního zařízení na budovu čp. 1276. 
2a.2010/2RM-n)  Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Miloši Hrindovi 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 
 
 
 
 

V. RM ukládá : 
2a.2010/1RM-u)  Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru matriky a sociálních služeb 
činit úkony nutné k vyklizení bytu č. 2/1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou. 
2a/2010/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá referentu rozvoje města p. Luďku 
Šímovi připravit podklady pro zpracování žádostí o dotace k dotačním titulům Operačního 
programu životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj: 

• Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2011 
• Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011 
• Prioritní osa 6.5 podpora regenerace urbanizované krajiny 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 13. 12. 2010       
Zapsala: Jitka Urbanová 
 
 


