
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 30. listopadu 2011 

17/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
17.2011/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
17.2011/50RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
17.2011/51RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užití veřejného 
prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou před provozovnou Starwin ve dnech 21- 
23. 12. 2011 firmě BioFish s.r.o. Horní Paseka čp. 40 za účelem prodeje ryb. 
17.2011/52RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připravenost bytu 
čp. 572/8 v ulici J. Haška v Ledči nad Sázavou k pronajmutí. 
17.2011/53RM-b)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí odložení pronájmu 
bytu č. 4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou novému nájemci, a to do doby než 
budou v bytě provedeny úkony nutné k připojení el. energie. 
 
 
 
 

II.  RM schvaluje: 
17.2011/233RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 1 – bezbariérový v domě čp 1290, ulici 28. října v Ledči nad Sázavou paní 
J. V., a to na dobu určitou ode dne 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1738,- Kč/měsíčně. 
17.2011/234RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 
odst. 2, písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
zveřejnění záměru pronájmu část pozemku parc.č. 889/5 v kat. území Ledeč nad Sázavou za 
účelem umístění světelného reklamního panelu.  
17.2011/235RMs) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu§ 39 odst. 1 a §102 
odst. 2, písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejnění záměru pronájmu „Sběrného dvora odpadů v Ledči nad Sázavou“.  
Předmětem pronájmu je: 
-   stavební objekt na parcele p. č. st. 1917 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. Jedná se o 

manipulační sklad a kancelář, 
-  zpevněné plochy nádvoří na pozemku parcelní číslo 2604/3 o výměře 1181 m2 v k.ú  

Ledeč nad Sázavou, 
-   obslužná komunikace par. č. 2196/10 o výměře 225 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 
17.2011/236RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s a § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu nájemní 
smlouvy č. OdMI/15/10-N na nebytové prostory v čp. 790 v Ledči nad Sázavou s Policií ČR, 
KŘ Jihlava formou dodatku č. 3 a pověřuje starostu města jeho podpisem.  



17.2011/237RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, registraci města Ledeč 
nad Sázavou pod rámcovou smlouvu SMO a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem podpisového formuláře. 
17.2011/238RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program jednání 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 5. 12. 2011. 
17.2011/239RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 7, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou paní M. H., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 
měsíčně. 
17.2011/240RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 10, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou paní M. V., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 
měsíčně. 
17.2011/241RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 15, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou panu J. P., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 
měsíčně. 
17.2011/242RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 28, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou panu F. Š., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- 
měsíčně. 
17.2011/243RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 33, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou panu P. K., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2080,- 
měsíčně. 
17.2011/244RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 1214, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou paní A. P., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 



17.2011/245RM-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 prodloužení nájemní 
smlouvy bytu zvláštního určení č. 1323, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou paní K. B., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 
měsíčně. 
17.2011/246RM-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 J. C. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 473, ul. 5. května v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 
1. 2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou měsíčně ve výši 4055,- Kč. 
 
 
 
 

III.  RM jmenuje : 
17.2011/4RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů podle § 29 a 30 
zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 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 
 
Do Dílčích inventarizačních komisí (DIK) jmenuji:  
 

Dílčí 
komise 

Organizační složka 
 

Složení Jméno příjmení Funkce 

1. Městský úřad  

předseda Ing. Michal Ptáčník referent GIS 

člen  Alena Prášková referent OV 

člen  Luděk Šíma referent SVU 

člen  Veronika Tesárková referent OdO 

2. Městský úřad finanční 
majetek 

předseda Tomáš Březík vedoucí OdV 

člen  Jitka Machová účetní 

člen  Jaroslava Fialová účetní 

3. Knihovna 

předseda Ing. Irena Jeřábková pracovnice knihovny 

člen Pavlína Nulíčková pracovnice knihovny 

člen Eva Straková pracovnice knihovny 

člen Jana Fotrová referent OdŽP 

4. Informační centrum 
předseda Miroslava Pajerová pracovnice IC 

člen Dana Sedláčková pracovnice IC 

člen Otakar Kubát referent SVU 



5. Mateřská škola Stínadla 

předseda Zdeňka Ptáčková pracovnice MŠ 

člen Jindra Pavlíčková pracovnice MŠ 

člen Milena Uhrová pracovnice MŠ 

člen 
Bc.Milena 
Peroutková referent OMSS 

6. Mateřská škola 28.října 

předseda Jitka Miláčková pracovnice MŠ 

člen Zdeňka Ptáčková pracovnice MŠ 

člen Ludmila Mikotová pracovnice MŠ 

člen 
Bc.Milena 
Peroutková referent OMSS 

7.  Mateřská škola Družstevní 

předseda Ivana Samohelová pracovnice MŠ 

člen Milena Uhrová pracovnice MŠ 

člen Zdeňka Ptáčková pracovnice MŠ 

člen 
Bc.Milena 
Peroutková referent OMSS 

8. 
Základní škola budova 

Komenského 

předseda Eva Stránská pracovnice ZŠ 

člen Jaroslava Prchalová pracovnice ZŠ 

člen Marie Bělohradská referent matriky 

9. 
Základní škola budova 

Nádražní 

předseda  Lucie Dvořáková pracovnice ZŠ 

člen Petra Holatová pracovnice ZŠ 

člen Marie Bělohradská referent matriky 

10. 
Základní škola školní 

jídelna 

předseda Jana Kosíková pracovnice ZŠ 

člen Ivana Pánková pracovnice ZŠ 

člen Marie Bělohradská referent matriky 

11.  Nemocnice  - Háj 

předseda Jana Pavlíková 
pracovnice 
nemocnice 

člen Magda Kubíčková 
pracovnice 
nemocnice 

člen Jana Smejkalová 
pracovnice 
nemocnice 

člen Marcela Hálová DiS. referent SVU 

12. Pečovatelská služba 

předseda Dana Pospíšilová pracovnice DPS 

člen Lenka Pelikánová pracovnice DPS 

člen Richard Holek DiS. pracovník DPS 

člen Marie Petrusová pracovnice DPS 

člen Jitka Urbanová vedoucí OdO 

13. Středisko volného času 

předseda Marcela Mainerová pracovnice SVČ 

člen Dana Pajerová pracovnice SVČ 

člen Ivana Svobodová pracovnice SVČ 

člen Iveta Kalivodová referent OdM 

14. Hasičský záchranný sbor 

předseda Vítězslav Hess pracovník HZS 

člen Tomáš Doležal pracovník SDH 

člen Jaromír Říha pracovník HZS 

člen Anna Nečilová referent OdV 

15. Základní umělecká škola 
předseda Vladislav Vondrouš zaměstnanec ZUŠ 

člen Jiřina Hoskovcová zaměstnanec ZUŠ 



člen Iveta Melicharová zaměstnanec ZUŠ 

člen Zdena Čubanová referent OdMI 
  
 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 30. 11. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


