
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 3. února 2014 

3/2014/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

3.2014/8RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

3.2014/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

3.2014/10RM-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 petici, „Petice proti výsadbě 

javorů Babyka za domem 871-872, vykácení jalovců před tímto domem a odstranění trávníku 

na úkor kůry“ podanou dne 22. 01. 2014, podepsanou paní T. S. 

 

II. RM schvaluje : 

3.2014/19RM-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, dodatek č. 3 ke 

smlouvě o výpůjčce č. OI/10/03/V ze dne  1. 4. 2003, dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2007 a 

dodatku č. 2 ze dne 24. 9. 2013 s příspěvkovou organizací ZŠ Nádražní Ledeč nad Sázavou na 

objekt čp. 626 včetně pozemků a na pozemky u objektu čp. 378 v ulici Habrecká v Ledči nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3.2014/20RM-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, Dodatek č. 2 Smlouvy o 

nájmu nebytových prostor OdMI/106/2011 ze dne 29. 12. 2011 uzavřené mezi městem Ledeč 

nad Sázavou, Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou a ČR – Úřad práce, Praha 28 – Nové 

Město, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 

podpisem tohoto dodatku.  

3.2013/21RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 

2014 z prostředků vyčleněných RM – HC Ledeč nad Sázavou – oddíl krasobruslení „IV. 

ročník Ledečské piruety 2014“ ve výši 5.000,- Kč. 

3.2013/22RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí peněžitého daru 

místostarostovi Jaroslavu Doležalovi na úhradu výloh spojených s dlouhodobým užíváním 

soukromého vozidla pro služební účely a pro účely reprezentace města ve výši 20.000,-Kč. 

 

III. RM odkládá : 

3.2014/1RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá vydání „Nařízení města Ledeč nad 

Sázavou č. 1/2014, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou stranu včetně 

nedílné součásti – Provozní řád placeného parkoviště Města Ledeč nad Sázavou“. 

 

 

 



IV. RM nevyhovuje : 

3.2014/1RM-n) Rada města Ledeč nad Sázavou nevyhovuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, petici, „Petice proti výsadbě javorů 

Babyka za domem 871-872, vykácení jalovců před tímto domem a odstranění trávníku na 

úkor kůry“ podanou dne 22. 01. 2014, podepsanou paní T. S. a pověřuje starostu města 

odpovědí na tuto petici. V dané věci již jednou rozhodla RM a to dne 21. 10. 2013 pod 

23.2013/1RM-n). 

 

 
 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 3. 2. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


