
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 21. října 2013 

23/2013/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
23.2013/74RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
23.2013/75RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
23.2013/76RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Odborné vyjádření 
k plánované výsadbě pěti kusů Acer campesetere podle projektu „Regenerace zeleně města 
Ledeč nad Sázavou“ v ulici Stínadla v lokalitě č. 2, Sídliště Stínadla (severně od domů č.p. 
871 – 872)“ zpracované v září 2013 Ing.Markétou Majorovou, DiS., Ke Křížům 1298, 584 01 
Ledeč nad Sázavou. 
23.2013/77RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, text odstoupení  od smlouvy 
o dílo uzavřené dne 11. 4. 2011 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a  firmou Ing. Eduardem 
Žaludou, Železná 493/20, Praha 1, PSČ 110 00. 
23.2013/78RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 
nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.8.2013/ a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 
23.2013/79RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí  v souladu s § 102 odst.3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „protokol o otevírání nabídek, s 
doporučením  komise na zakázku „Technický dozor investora na akci Cyklostezka Ledeč nad 
Sázavou“ . 
 

II.  RM schvaluje: 
23.2013/259RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 3 pozemků  za 
záměrem pronajmutí plochy pro umístění odpadových nádob na třech  stanovištích a to:  
ulice Hlaváčova, č.p. 2090/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou     1 m2 

ulice Havlíčkova – u parkoviště hotelu Stadion, č.parcely stavební 159 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou           1 m2 
číslo parcelní 2554/3 v Horní Ledči, ulice Partyzánská, k.ú.Ledeč nad Sázavou   1 m2. 
23.2013/260RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odstoupení  od smlouvy o 
dílo, kterou bylo schváleno uzavření smlouvy o zhotovení  územního plánu města Ledeč nad 
Sázavou,   uzavřené dne 11. 4. 2011 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a  firmou Ing. Eduard 
Žaluda, Železná 493/20, Praha 1, PSČ 110 00 a pověřuje starostu města podpisem  tohoto 
odstoupení od smlouvy. 
23.2013/261RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku„ 
uzavřenou s E. Ž.  ze dne 16. 10. 2013. 
23.2013/262RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku„ 
uzavřenou s J. S. ze dne 16. 10. 2013. 



23.2013/263RM-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 o výpůjčce 
části nebytových prostor budovy Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou - PO, IČ 
72051566, Nádražní čp. 231, Ledeč nad Sázavou s Oblastní charitou Havlíčkův Brod se 
sídlem B. Němcové čp. 188, Havlíčkův Brod. 
23.2013/264RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na službu „ Technický dozor investora na akci Cyklostezka Ledeč nad 
Sázavou“ s Jiřím Lukšíčkem, Zahradní 1227, Ledeč nad Sázavou a to za částku bez DPH 
18.544 Kč, s DPH 21 %  23.474Kč.  
23.2013/265RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje partnerskou smlouvu 
v souvislosti s přípravou a realizací projektu „geopark KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ“ 
uzavřenou s ZO ČSOP Vlašim se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim a zmocňuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 

III.  RM nevyhovuje: 
23.2013/1RM-n) Rada města Ledeč nad Sázavou nevyhovuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádosti paní Součkové  o 
přehodnocení výsadby a trvá na dodržení výsadeb dle zpracovaného projektu „Regenerace 
zeleně města Ledeč nad Sázavou“ v ulici Stínadla v lokalitě č. 2, Sídliště Stínadla (severně od 
domů č.p. 871 872)“ 
 

IV.  RM jmenuje: 
23.2013/6RM-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 a dle § 29 a 30 
zákona č. 563/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů inventarizační komisi Města Ledeč nad 
Sázavou dle předloženého návrhu. 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                                   místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 21. října 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 


