
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 19. prosince 2011 

19/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
19.2011/57RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
19.2011/58RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
19.2011/59RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace z protokolů 
k vydání stavebního povolení na stavbu „Kanalizace Habrek, Obrvaň – kanalizace Obrvaň, a 
kanalizace Habrek ze dne 15. 12. 2011. 
19.2011/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 
2012 budou termíny schůzí rady města 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3..  
 
 

II.  RM schvaluje: 
19.2011/260RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výsledky 
výběrového řízení na obsazení pracovní pozice pracovník Organizační složky Městská 
knihovna a souhlasí s uzavřením pracovního poměru na dobu neurčitou se zkrácenou pracovní 
dobou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Jaromírou Štěpánkovou.  
19.2011/261RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů manželům J. a M. 
S. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 
2012 do 30. 6. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši 1903,- Kč měsíčně. 
19.2011/262RM-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 J. a M. K. 
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5  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 1275,- Kč. 
19.2011/263RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. 
m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o nájmu 
hrobového místa č. 667 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou s paní J. P., bytem Ledeč nad 
Sázavou, na dobu tří let.  
19.2011/264RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí „Virtuální aukční síně PROe.biz“ se společností Sentinet s.r.o. a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
19.2011/265RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytování služby asistenční podpory k Virtuální aukční síni PROe.biz se společností 
Sentinet s.r.o. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku. 
19.2011/266RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103, odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Směrnici pro odpisování dlouhodobého 
majetku a pověřuje starostu města jejím podpisem. 



19.2011/267RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  pronájem části 
pozemku parc.č. 889/5 v kat. území Ledeč nad Sázavou za účelem umístění světelného 
reklamního panelu společnosti Nikey s.r.o., Hrobice 149, Slušovice  a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.  
19.2011/268RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, roční pronájem 
sběrného dvora (včetně povolení podnájmu třetí osobě) – stavební objekt  čp. 1204 na parcele 
p. č. st. 1917 ( manipulační sklad a kancelář), pozemek parc.č. st. 1917 – zastavěná ploch a 
nádvoří o výměře 121 m2, zpevněné plochy nádvoří na pozemku parcelní číslo 2604/3 o 
výměře 1181 m2 a obslužná komunikace par. č. 2196/10 o výměře 225 m2 vše  k.ú. Ledeč nad 
Sázavou, společnosti Technické služby Ledeč nad Sázavou, Pod Stínadly 592, za cenu 
150.000,-Kč se zahrnutím platné sazby DPH, pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
19.2011/269RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu 
na nebytové prostory v budově polikliniky č. 450, 2. NP o výměře 29,12m2  s paní M. F., 
bytem Ledeč nad Sázavou, dohodou s termínem ukončení k 31. 12. 2011. 
19.2011/270RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2012 
pronájem nebytových prostor v budově polikliniky č. 450, 2. NP o výměře 29,12m2  v  Ledči 
nad Sázavou společnosti Vysočinské nemocnice, s.r.o. Ledeč nad Sázavou, jako nástupnické 
organizace po paní Marii Fialové a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

19.2011/271RM-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 letního sportovního areálu,  sestávajícího se z pozemku parc.č. 
st. 591 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 406 m2 a stavby občanské vybavenosti na 
pozemku parc.č. st. 591 zast. pl. a nádvoří (provozní budova – kabiny), pozemku parc.č.st. 
1361 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 506 m2 a zemědělské stavby na pozemku parc.č. 
st. 1361 zast. pl. a nádv. (sklady-původní stodola), pozemku parc.č. st. 1373/1 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 136 m2, pozemku parc.č. st. 1373/2 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 16 m2 a stavby občanské vybavenosti na pozemcích parc.č. st. 1373/1 zast. pl. a nádv. 
a parc. č.st. 1373/2 zast. pl. a nádv. (šatny a soc. zázemí), pozemku parc.č. st. 1374 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a stavby občanské vybavenosti na pozemku 
parc.č. st. 1374 zast. pl. a nádv. (věž pro rozhodčí), pozemku parc.č.st. 1946 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 276 m2 a stavby občanské vybavenosti na pozemku parc.č. st. 
1946 zast. pl. a nádv. (loděnice), pozemku parc.č. 168/1 – zahrada o výměře 40 m2, pozemku 
parc.č. 169/2 - ostatní plocha, manipul. pl. o výměře 3821 m2 (bývalé koupaliště u řeky a část 
házenkářského hřiště), pozemku parc.č. 169/5 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
30 m2,  pozemku parc.č. 169/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 120 m2, 
pozemku parc.č. 169/8 – zahrada o výměře 164 m2, pozemku parc.č. 169/9 – zahrada o 
výměře 998 m2, pozemku parc.č. 169/10 – zahrada o výměře 784 m2, pozemku parc.č. 169/11 
– zahrada o výměře 122 m2,  pozemku parc.č. 325/3 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha o výměře 18 268 m2 (fotbalový stadion a část házenkářského hřiště),  pozemku parc.č. 
2835 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2, pozemku parc.č. 2834 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 15 m2,  pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původního 
pozemkového katastru (PK) čís. 168/2 o výměře 473 m2, pozemku vedeného ve zjednodušené 
evidenci – parcely původního pozemkového katastru (PK) čís. 169/2 o výměře 77 m2,  
pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) čís. 
169/12 o výměře 989 m2, pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
evidence nemovitostí (EN) čís. 169/13 o výměře 592 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené 



evidenci – parcely původního pozemkového katastru (PK) čís. 325/1 o výměře 6 m2, vše 
v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
19.2011/272RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění v Ledči nad Sázavou 
1 ks mobilního WC v ul. Z.M.Kuděje, 1 ks mobilního WC na novém hřbitově a 2 ks 
mobilních WC ul. Mostecká( plocha tržnice).   
19.2011/273RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku firmy WC Help s.r.o. 
se sídlem ul. Bystrcká čp. 1096/50, 624 00 Brno, o pronájmu 4 ks mobilních WC a pověřuje 
starostu města k podpisu smlouvy.  
19.2011/274RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu 
na pozemek parc.č. 245/1 – orná půda v kat. území Obrvaň s panem J. O., bytem Obrvaň, 
dohodou s termínem ukončení k 31. 12. 2011. 
19.2011/275RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění dodatky č.1/2012 ke kupním smlouvám o 
dodávce a odběru tepla č. 45001/2002 z kotelny čp. 450, č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 a č. 
93001/2002 z kotelny čp. 93 s firmou ATOS, spol. s.r.o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města podpisem těchto dodatků. 
19.2011/276RM-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 28. 12. 2011. 
19.2011/277RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva 
města v 1. čtvrtletí roku 2012 a dubnu 2012, a to: 30.1., a 2.4..  
19.2011/278RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění 
nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp. 16 na Husově náměstí v Ledči nad 
Sázavou s Českou republikou - Úřadem práce, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28 – 
Nové Město s termínem od 1. 1. 2012 a pověřuje starostu města podpisem této nájemní 
smlouvy.  

19.2011/279RM-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 
vnitřní směrnici č. 10/2007 „Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů“. 
19.2011/280RM-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 P. M. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 2/2 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 741,- 
Kč. 
19.2011/281RM-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 F. H. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012. Rada 
města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2495,- Kč. 
19.2011/282RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy se společností České 
dráhy na polep vlaků STADLER a zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
19.2011/283RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy se 



společností JAS AIR CZ spol. s r.o. na zhotovení 2 ks leteckých snímků Ledče ve formátu 
125x125 cm a zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 

III.  RM neschvaluje: 
19.2011/19RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s §102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 

IV.  RM odvolává: 
19.2011/2RM-odv) Rada města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 102, odst. 2, 
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu Ing. 
Júliusa Bartu a sekretáře Ludˇka Šímu z likvidační komise na vyřazování majetku města. 
19.2011/3RM-odv) Rada města Ledeč nad Sázavou odvolává k 31. 12. 2011, v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, na návrh tajemníka MěÚ, Ing. Júlia Bartu z funkce vedoucího odboru Matriky a 
sociálních služeb z důvodu jmenování Ing. Barty od 1. 1. 2012 do funkce tajemníka MěÚ. 
 

V. RM odkládá: 
19.2011/7RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, proplacení investice za změnu 
systému ohřevu TUV v budově nemocnice Háj v Ledči nad Sázavou společnosti Vysočinské 
nemocnice s.r.o. Ledeč nad Sázavou ve výši 504.696,00 Kč formou předplaceného nájmu. 
19.2011/8RM-o) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy se společností 
INFOKANÁL, s.r.o. na vybudování informačního sms kanálu. 
 

VI.  RM jmenuje: 
19.2011/5RM-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, Ing. Břetislava 
Dvořáka předsedou likvidační komise pro vyřazování majetku města a Jiřího Vránu 
sekretářem likvidační komise. Členové likvidační komise se nemění. 
 

VII.  RM ruší: 
19.2011/5RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM č.18.2007/17RM-p), 
kterým byl pověřen starosta města Stanislav Vrba schvalováním likvidace majetku dle návrhu 
likvidační komise. 
 

VIII.  RM pověřuje: 
19.2011/5RM-p) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 102, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro činnost likvidační 
komise Města Ledeč nad Sázavou starostu města schvalováním návrhu vlastní likvidace 
majetku dle předloženého protokolu likvidační komisí. 
 
 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
V Ledči nad Sázavou 19. 12. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá  


