
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 17. března 2014 

6/2014/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

6.2014/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

6.2014/16RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

6.2014/17RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktualizovaných 

ţádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28. 2. 2014.  

 
 

II. RM schvaluje: 

6.2014/59RM-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 města 

na rok 2014, z prostředků vyčleněných RM – JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR Ledeč nad 

Sázavou „Posázavský drsoň-organizace a zajištění závodu“ ve výši 5.000,- Kč.  

6.2014/60RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ţádost Junáku - svaz skautů a 

skautek ČR, středisko Ledeč nad Sázavou o povolení startu „Posázavský drsoň“ z Husova 

náměstí v  Ledči nad Sázavou dne 17. 5. 2014 a bezplatné uţívání tohoto veřejného 

prostranství. 

6.2014/61RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti Stavona Jihlava, 

spol. s r. o., Praţská 2230/8, 586 01 Jihlava, na zajištění zadávacího řízení, včetně zpracování 

zadávací dokumentace – zakázky malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách v platném znění a pravidly poskytovatele dotace – SFŢP na akci 

„Zateplení budovy MŠ Druţstevní 1060, Ledeč nad Sázavou“ za cenu 19 360,- Kč včetně 

DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

6.2014/62RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti Stavona Jihlava, 

spol. s r. o., Praţská 2230/8, 586 01 Jihlava, na zajištění zadávacího řízení, včetně zpracování 

zadávací dokumentace – zakázky malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách v platném znění a pravidly poskytovatele dotace – SFDI na akci 

„Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeţí v Ledči nad Sázavou“ za cenu 

19 360,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

6.2014/63RM-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, uzavření 

smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 2454 – zahrada, o výměře 2135 m
2
 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou, ul. Pivovarská s Českým svazem chovatelů, ZO Ledeč nad Sázavou, Čechova čp. 

248, Ledeč nad Sázavou na dobu 10ti let a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o 

výpůjčce. 

6.2014/64RM-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, bezplatnou 

výpůjčku 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči 



nad Sázavou, Domovu Háj, Háj čp. 1253, Ledeč nad Sázavou, v termínu 9. aţ 10.4.2014  

v době od 09,00 do15,30 hod, za účelem  konání tradiční velikonoční výstavy výrobků 

klientů.  

6.2014/65RM-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 

nájemní smlouvy č. S161/2007 uzavřené s J. K. na pronájem nebytových prostor na 

poliklinice výpovědí a zmocňuje starostu města podpisem písemné výpovědi nájmu.  

6.2014/66RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 32, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou sluţbou panu J. T. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 

2014 do 31. 3. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2078,- 

měsíčně. 

6.2014/67RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1104, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou sluţbou paní E. K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 

2014 do 31. 3. 2016. 

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

měsíčně. 

6.2014/68RM-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 prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1320, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou sluţbou paní D. Z. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 

2014 do 31. 3. 2016. 

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

měsíčně. 

6.2014/69RM-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, dohodu o 

ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/HHB/4750/2012-HHBM ze dne 31. 7. 

2012 s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a pověřuje starostu 

města podpisem dohody. 

6.2014/70RM-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, změnu nájemní 

smlouvy č. OdMI/15/10-N ve znění Dodatků č.1 a 2 na nebytové prostory v čp. 790 v Ledči 

nad Sázavou s „Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina“ formou dodatku 

č. 3 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

6.2014/71RM-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 24. 3. 2014. 

 

III. RM ruší : 

6.2014/1RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 24.2. 

2012 č. 4.2012/34RM-s), kterým byl schválen Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 

OdMI/15/10-N na nebytové prostory v budově čp. 790, ul. Barborka v Ledči nad Sázavou 

s Policií ČR, KŘ Jihlava. 

 
 



IV. RM odkládá: 

6.2014/5RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodnutí o výběru dodavatele vozidla Škoda Rapid 

Spaceback,  firmu Auto Design Vaňkát s.r.o. Kolín. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

    starosta města                                                    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 17. 3. 2014       

Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


