
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 23. září 2013 

21/2013/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

21.2013/67RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

21.2013/68RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

21.2013/69RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uzavření dohody o 

zachování důvěrných informací se společností RENGL s. r. o., Zákopnická 354/11, Liberec a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ceník výlepu plakátů v Ledči nad Sázavou. 

21.2013/70RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2013 budou termíny schůzí rady města 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 9.12. a 30.12. 

 

 

 

 

II. RM schvaluje: 

21.2013/238RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 3) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění  pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o 

výpůjčce č. OI/10/03/V ze dne  1.4.2003 a dodatku č. 1 ze dne 31.5.2007 se Základní školou 

Nádražní čp. 780, Ledeč nad Sázavu a pověřuje starostu města podpisem. 
21.2013/239RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o 

shromažďování plakátů se společností RENGL s. r. o., Zákopnická 354/11, Liberec a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

21.2013/240RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů členů 

SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou k zabezpečení 

výlovu rybníku HUTĚ II. v Ledči nad Sázavou, který se bude konat dne 4. 10. 2013, pořádaný 

Českým rybářským svazem, místní organizací Ledeč nad Sázavou. 

21.2013/241RM-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 ve 4. čtvrtletí roku 2013, a to: 25.11. a 18.12. 

21.2013/242RM-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 30. 09. 2013. 

21.2013/243RM-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 pronájem bytu č. 4  

v Ledči nad Sázavou panu L. V., a to na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1585,- Kč. 

21.2013/244RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 710 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů s H. F. ukončení 

nájmu bytu č. 5 v Ledči nad Sázavou, a to dohodou ke dni 30.9.2013  



21.2013/245RM-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, K. K. pronájem 

bytu č. 5 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.10.2013 do 30.09.2014. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2809,- Kč měsíčně. 

21.2013/246RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 

bytu č. 1322 v Ledči nad Sázavou paní M. P. dohodou ke dni 30. 9. 2013. 

21.2013/247RM-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 pronájem bytu zvláštního 

určení č. 1322, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. R., bytem 

Třebětín a to na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2014 s tím, že se do pronajatého bytu 

přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- 

měsíčně. 

21.2013/248RM-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. 8, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 

M. S., bytem v Ledči nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 628,- 

měsíčně. 

21.2013/249RM-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. 1101, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou 

panu V. P., bytem v Ledči nad Sázavou a to na dobu určitou od 15. 10. 2013 do 31. 10. 2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1878,- 

měsíčně. 

21.2013/250RM-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 F. H. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2495,- Kč 

měsíčně. 

 

 

 

 

III. RM neschvaluje: 

21.2013/19RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 

3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky 

k zabezpečení výlovu rybníku HUTĚ II. v Ledči nad Sázavou, který se bude konat dne 4. 10. 

2013, pořádaný Českým rybářským svazem, místní organizací Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. RM ukládá: 

21.2013/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy města zajistit 

v součinnosti s projektantem a realizační firmou srozumitelnost vysílání městského rozhlasu. 

Termín: do 31. 10. 2013 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 24. září 2013       

Zapsala: Petra Kalenská 


