
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 15. července 2013 

17/2013/RM 
 

I.  RM schvaluje: 
17.2013/194RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace od Zastupitelstva Kraje 
Vysočina v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ na 
realizaci akce „Digitalizace a dlouhodobá elektronická archivace kulturního dědictví“ ve výši 
66 198,-Kč. 
17.2013/195RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace od Zastupitelstva Kraje 
Vysočina v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ na 
realizaci akce „Modernizace serverů města Ledeč nad Sázavou“ ve výši 82 000,- Kč. 
17.2013/196RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Integrovaného operačního 
programu na realizaci projektu „Územní plán pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 
363 000,- Kč. 

 
II.  RM zmocňuje 

17.2013/6RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina na realizaci akce „Digitalizace 
a dlouhodobá elektronická archivace kulturního dědictví“ ve výši 66 198,- Kč. 
17.2013/7RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina na realizaci akce 
„Modernizace serverů města Ledeč nad Sázavou“ ve výši 82 000,- Kč. 
17.2013/8RM-zm) Rada města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu  
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci 
projektu „Územní plán pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 363 000,- Kč. 

 
III.  RM ukládá: 

17.2013/4RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy zajistit výrobu 
reklamního banneru. Tento banner bude sloužit k propagaci města na akcích, na nichž se 
město finančně spolupodílí. Předpokládaná maximální cena 5.000,-Kč. 
17.2013/5RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy vstoupit v 
jednání s vlastníky stavební parcely 41 k. ú. Ledeč nad Sázavou ohledně možného odkupu – 
případně směny části tohoto pozemku za účelem rozšíření stávajícího chodníku u přilehlé 
parcely. 

 
 
 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 
 
 
V Ledči nad Sázavou 15. července 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 


