
    

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 25. dubna 2007
2/2007/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
2.2007/8ZM-b)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou bere  na  vědomí kontrolu  plnění 
úkolů zastupitelstva města z 26.2.2007. 
2.2007/9ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou ze schůzí č. 4/2007/RM, 5/2007/RM a 6/2007/RM.
2.2007/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o přípravě investiční akce BILLA.  
2.2007/11ZM-b)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  bere  na  vědomí  v souladu  se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2007 
za období 1/2007 - 3/2007. 

                  
II. ZM ruší :  
2.2007/2ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  v souladu s § 84 odst.4) zákona č. 
128/2000 Sb.,  o  obcích  v platném znění,   ruší  část  usnesení  č.  5.2006/118ZM-s)  ze dne 
11.10.2006 ve znění „pozemky, na nichž se nachází veřejná kanalizace a přečerpávací stanice 
do  ČOV  města,  budou  zatížena  věcným  břemenem  dle  geometrického  zaměření.  Toto 
břemeno bude součástí kupní a směnné smlouvy v této věci“.

III. ZM schvaluje :  
2.2007/22ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  Smlouvu o poskytování  právních služeb 
s advokátem JUDr.  Radkem Ondrušem, Brno  s tím, že bude vypuštěn  odst.2  v čl.III  a  do 
původního odst.3 v článku III bude doplněn předmět sporu – náhrada škody.
2.2007/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku  smlouvy  pro rok 2007 
s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,  se sídlem Husovo náměstí  16,  584 01 Ledeč nad 
Sázavou na opravy, údržbu a úklid městských komunikací, údržbu a provozování městských 
hřbitovů,  údržbu  a  obnovu dopravního  značení,  údržbu  a  monitorování  uzavřené  skládky 
Rašovec,  údržbu a provozování  veřejného osvětlení,  údržbu městských travnatých ploch a 
zimní údržbu městských komunikací.
2.2007/24ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 500.000,00 Kč, s DPH 595.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou  „Údržba a 
provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou“.  
2.2007/25ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích v platném znění uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
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TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 1.260.504,00 Kč, s DPH 1.500.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou  „Letní 
úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.  
2.2007/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb.) o obcích v platném znění uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 588.235,00 Kč, s DPH 700.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou  „Obnova 
dopravního značení v Ledči nad Sázavou“.
2.2007/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 200.000,00 Kč, s DPH 238.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou  „Údržba a 
monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou“.
2.2007/28ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku  bez  DPH  2.016.806,00  Kč,  s DPH  2.400.000,00  Kč.  Předmětem  smlouvy  jsou 
„Údržba a provozování světelných bodů v Ledči nad Sázavou“.
2.2007/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo 
s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,  se sídlem Husovo náměstí  16,  584 01 Ledeč nad 
Sázavou za částku bez DPH 950.000,00 Kč, s DPH 1.130.500,00 Kč. Předmětem smlouvy 
jsou  „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“.
2.2007/30ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku  bez  DPH  1.000.000,00  Kč,  s DPH  1.190.000,00  Kč.  Předmětem  smlouvy  jsou 
„Údržba komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.
2.2007/31ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 865.546,00 Kč, s DPH 1.030.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou  „Zimní 
úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.
2.2007/32ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření Dodatku č.1 “SMLOUVY O DÍLO 
Č.115/2005“,   která  byla  schválena  ZM  Ledeč  nad  Sázavou  dne  24.10.2005  pod  číslem 
6.2005/82ZM-s). Smlouva je uzavřena s firmou STRIX Chomutov a.s., ul. 28.října č.p. 1081, 
Chomutov, PSČ: 430 01. Předmětem schvalovaného dodatku je akce „Ledeč nad Sázavou – 
II.etapa  zajištění  skalních  masivů  –  Šeptouchov“  dokončení  sanace  skalního  masivu 
Šeptouchov  –  skalní  objekty  nad  zahrádkami.  Dle  projektu  sanace  zbytku  této  lokality 
představuje částku 2.501.741,- Kč s DPH.
2.2007/33ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.  128/2000 Sb.  o  obcích v platném znění  souhlasí  s uzavřením smlouvy  s firmou 
STRIX Chomutov a.s., ul. 28.října č.p. 1081, Chomutov, PSČ: 430 01. Předmětem smlouvy je 
akce „Ledeč nad Sázavou – II. etapa zajištění skalních masivů  - ulice Pivovarská“ za částku 
7.466.355,- Kč s DPH.
2.2007/34ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí spoluúčasti na projektu „Jestřábova 
stopa 2007“ (podle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 161/197/07 s Fondem Vysočina.
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2.2007/35ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí spoluúčasti na projektu „Integrace SŠ 
do LeNet“ (podle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 019/170/07 s Fondem Vysočina.
2.2007/36ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření úvěrové smlouvy s Českou 
spořitelnou, a.s. na přeúvěrování projektů CITRIX a Server pro SAP z 10% p.a. na 2,6% p.a.
2.2007/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí dotace od MPSV na DPS ve výši 
257.000,- Kč.
2.2007/38ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  přijetí  dotace z Kraje Vysočina na akci 
Jestřábova stopa 2007 ve výši 14.000,- Kč.
2.2007/39ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  přijetí  dotace z Kraje Vysočina na akci 
Integrace SŠ do LeNet ve výši 200.000,- Kč.
2.2007/40ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  přijetí  pozastávky od SFŽP z ukončené 
investiční akce Rašovec ve výši 1.199.100,- Kč,
2.2007/41ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM02_RO1 na rok 2007 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst.2, písmeno 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 
2.2007/42ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.2, 
písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích v platném znění návrh na změnu závazných 
ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu ZM-02.2007-15.
2.2007/43ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 b) a c) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města podle čl. 2 (3) Pravidel pro 
poskytování  finančních  příspěvků  a  dotací  z rozpočtu  Města  Ledeč  nad  Sázavou  částku 
50 000,-  Kč, a Radě města podle čl. 2 (2) „Pravidel“ částku 100 000,- Kč.
2.2007/44ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 b) a c) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle Čl. 2 (1) Pravidel pro poskytování 
finančních  příspěvků a  dotací  z rozpočtu  Města  Ledeč nad Sázavou tyto  přípěvky na  rok 
2007:

Žadatel Příspěvek od ZM Příspěvek od RM
1 TJ Kovofiniš 250 000
2 TJ Kovofiniš – oddíl házené 40 000
3 TJ Sokol 50 000
4 Lyžařský klub 20 000
5 d.s. Mimochodem – MAJÁLES 07 20 000
6 Svaz důchodců 15 000
7 Česká Abilympijská asociace 15 000
8 Český rybářský svaz 10 000
9 Svaz diabetiků 5 000
10 Mateřské centrum Ledňáček 10 000
11 Stacionář Petrklíč 100 000
12 DDM – Posázavské olympijské hry 10 000
13 Český červený kříž 5 000
14 SDH Vrbka (hasiči) 5 000
15 DDM – odpadkokopové 5 000
16 Český včelařský svaz 1 200
17 Posázavský drsoň 3 000
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18 Trampský potlach  (A.Bay) z prostředků RM  4xTOI
19 DDM - další akce z prostředků RM + staros.
20 Oblastní charita – ranná péče z prostředků RM
21 DDM – taneční pohár z prostředků starosty

Prostředky vyčleněné RM 100 000
Prostředky vyčleněné starostovi 50 000
Příspěvky celkem 695 000

2.2007/45ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
Josefu Pekárkovi   ve výši  80 000,-  Kč –  na výměnou oken u rodinného domku o dvou 
bytových jednotkách.
2.2007/46ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku ke smlouvě ve věci 
prodloužení termínu splacení půjčky z fondu rozvoje bydlení pana Radka Nepovíma, Souboř 
do 31.12.2010 v měsíčních splátkách 1500,- Kč.
2.2007/47ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění,  uzavření  smlouvy  s firmou  ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín  na věcné břemeno u pozemků parc. č. 1631/64 a 1631/65 v kat.území 
Ledeč nad Sázavou.
2.2007/48ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění,  uzavření  směnné a kupní  smlouvy 
s manželi  Janem a  Hanou Žákovými,  Ledeč  nad Sázavou  a  s manželi  Josefem a  Hanou 
Žákovými, Ledeč nad Sázavou dle podkladového materiálu ZM-02/2007-21.
2.2007/49ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odprodej části  pozemku parc.č. PK 
1631/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou o výměře  240 m2 (podle GP č.1812-116/2007 parc.č. 
1631/66), firmě WATEK, s.r.o. Ledeč nad Sázavou za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že náklady se 
zaměřením a poplatky zaplatí kupující.
2.2007/50ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění,  odprodej částí pozemků parc.č. 1684/3, 
1685/1 a 2278/3 v v rozsahu, který vyplyne z geometrického odměření v kat. území Ledeč 
nad Sázavou paní Jitce Koubové, Ledeč nad Sázavou za cenu  30,- Kč/m2. 
2.2007/51ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění,  odprodej části pozemku parc.č. 832/1 o 
výměře cca 190 m2 (podle geometrického odměření) v kat. území Ledeč nad Sázavou paní 
Daně Vrbkové,  Praha 9 za nabídnutou cenu 30,- Kč/m2. 
2.2007/52ZM-s)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,    odprodej pozemků parc.č. st. 
589/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2 a část pozemku parc.č. 2215/15  (podle 
GP 2215/86) – ostatní plocha o výměře 45 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou, manželům 
Duškovým, Ledeč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2. 
2.2007/53ZM-s)   Zastupitelstvo   města  Ledeč  nad  Sázavou   schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,   odprodej pozemku parc.č. 
1946/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 80 m2 firmě Atos spol.s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
za cenu 50,- Kč/m2.
2.2007/54ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění žádost Mateřské školy Ledeč nad Sázavou o 
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povolení  čerpání  prostředků  z rezervního  fondu  na  nákup  vybavení  do  jednotlivých  tříd 
mateřské školy ve výši cca 55.000,- Kč.
2.2007/55ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pomoc při zainvestování zřízení příjezdové 
komunikace k rodinným domkům těmto žadatelům:
1. Zdeněk Zelený, Habrek – komunikace k RD na pozemku parc.č.229/17 v k.ú. Habrek
2. Vladimír Pešek, Melechovská, komunikace mezi 12 RD u staré Habrecké
3. Rudolf Prchal, Melechovská, oprava komunikace v Melechovské ulici
Za podmínek, že  Město bude majitelem komunikace a žadatel se na jejím zbudování bude 
podílet  50  % a  OMaI  připraví  smlouvy o  spolufinancování  nabídky na zbudování  těchto 
komunikací.     

IV. ZM zřizuje :  
2.2007/1ZM-zř)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění pracovní komisi ve složení ing.Zdeněk 
Tůma, Otto Vopěnka, ing. Jan Drápela, Josef Nechvátal, ing. Vladimír Molín, ing. Břetislav 
Dvořák a Zdena Čubanová pro přípravu převzetí nemovitého majetku o.s. TJ Kovofiniš Ledeč 
nad Sázavou do majetku města Ledeč nad Sázavou.

    

V. ZM zmocňuje :  
2.2007/2ZM-zm)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  zmocňuje  starostu  města 
Stanislava Vrbu podpisem dodatku smlouvy s firmou AVE CZ na zajištění služby „Nakládání 
s odpady“, kterým se smlouva prodlužuje do 31.7.2007.
2.2007/3ZM-zm)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  zmocňuje  starostu  města 
Stanislava Vrbu podpisem dodatku smlouvy s firmou .A.S.A. na pronájem a provoz sběrného 
dvora, kterým se smlouva prodlužuje do 31.7.2007.
2.2007/4ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84, odst. 
4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí podpory  FV 161/197/07 s Fondem Vysočina na projektu „Jestřábova 
stopa 2007“.
2.2007/5ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84, odst. 
1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí podpory FV 019/170/07 s Fondem Vysočina na projektu „Integrace SŠ 
do LeNet“ a k dalším krokům k naplnění tohoto projektu.
2.2007/6ZM-zm)  Zastupitelstvo  města  Ledeč nad  Sázavou  zmocňuje  v souladu  s  §  85 
písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu 
k podpisu úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s.  na přeúvěrování projektů CITRIX a 
Server pro SAP.
2.2007/7ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84, odst. 
1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
smluv  souvisejících  s poskytnutými  finančními  prostředky  z rozpočtu  Města  dle  usnesení 
2.2007/43ZM-s)  a 2.2007/44ZM-s) a 1.2007/16ZM-s).

5



    

VI. ZM navrhuje :  
2.2007/1ZM-nv)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. (2) 
písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění odvolání pana Karla Urbana 
r.č. z funkce jednatele společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
2.2007/2ZM-nv)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. (2) 
písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na funkci jednatele společnosti 
Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. pana Stanislava Vrbu.

                
VII. ZM ukládá :  
2.2007/4ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 119 odst. 3 písm. a) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu 
plnění usnesení rady města za rok 2006 a předložit na příští zasedání zastupitelstva města 
zprávu o kontrole.
Termín:   30.6.2007                      Zodpovídá: ing. Jan Drápela, předseda kontrolního výboru 
2.2007/5ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu odboru výstavby 
a ŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi zajišťovat na akcích „Ledeč nad Sázavou – II.etapa zajištění 
skalních  masivů  –  Šeptouchov –  dokončení  sanace  skalního  masivu  Šeptouchov  –  skalní 
objekty nad zahrádkami“ „Ledeč nad Sázavou – II. etapa zajištění skalních masivů  - ulice 
Pivovarská“  kontrolní dny v intervalech po 21 dnech.
Termín:  1.6. - 30.10.2007                      Zodpovídá: Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP 

VIII. ZM neschvaluje:  
2.2007/2ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschválilo v souladu s § 105 a § 84 
odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění návrh starosty města na zrušení 
rozhodnutí  Rady města  Ledeč nad Sázavou č.  6.2007/80RM-s)  ze  dne 16.4.2007 ve  věci 
výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího organizační složky Informační centrum.

Stanislav Vrba      Martin Píbil
  starosta města         předseda návrhové komise

V Ledči nad Sázavou dne 25. dubna 2007
Zapsala : Jitka Urbanová

6


