
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 15. prosince 2014 

3a/2014/RM 

 

 

 

 

I. RM bere na vědomí : 

 

3a.2014/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

3a.2014/61RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

3a.2014/62RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 

2015 budou termíny schůzí rady města: 12.1, 2.2., 16.2., 2.3., 16.3.. 

 

3a.2014/63RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před provozovnou Starwin, ve dnech 

20. - 23.12.2014 firmě BioFish s.r.o. Horní Paseka čp. 40, za účelem prodeje ryb. 

 

II.  RM schvaluje:  

 

3a.2014/292RM-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 řádného zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 22.12.2014. 

 

3a.2014/293RM-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 v 1. čtvrtletí roku 2015, a to: 19.1., 23.2. řádně a 11. 2. pracovní. 

 

3a.2014/294RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo na 

vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště Stínadla, 

Ledeč nad Sázavou“ za částku 260 000,-Kč + DPH v zákonné výši s firmou 

TRANSCONSULT s. r. o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

 

 

 



3a.2014/295RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavatele stavebních prací na akci „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ 

Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“, firmu AGOS stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze 

Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, s nabídkovou cenou 13 930 901, 90 Kč + DPH v zákonné 

výši. 

3a.2014/296RM-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, smlouvu 

s dočasným užitím pozemků ve vlastnictví města p.č. 2295/10, 2295/9, 2295/8, 2295/1 

2635/10, 2181/3, část 2200 a  2181/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, pro účely údržby stavby – 

odstranění sedimentu v korytě vodního toku a odstranění keřového porostu z koryta toku 

Olešenského potoka v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3a.2014/297RM-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 Dodatku č. 5 ke 

Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro roky 

2010-2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny 

dopravního výkonu pro rok 2015 na lince č. 200032 (E32) Vlašim – Čechtice – Ledeč nad 

Sázavou, spoje č. 8, 9 a 11. Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu 

Dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě. 

 

3a.2014/298RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o veřejných službách 

č. 110/2015 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM transport. a.s. 

Jihlava na rok 2015 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je linka č. 350310 Humpolec – 

Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 100%. Rada 

města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše uvedené smlouvy.  

3a.2014/299RM-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 – TJ Sokol Ledeč nad Sázavou „Rekonstrukce 

nouzového osvětlení sokolovny“ ve výši 29.110,- Kč. 

 

3a.2014/300RM-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 „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s pí 

Hanou Olijnykovou, pracovnicí organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad 

Sázavou s účinností od 16. 12. 2014. 

3a.2014/301RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

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

smlouvy částí komunikace na p.č. 2215/53 a 2215/20 o výměře 357,7 m
2
 za částku 1.640,- 

Kč/rok plus DPH 21% s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace, IČO: 00090450, Kosovská 16, 586 01 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem 

„Smlouvy o nájmu částí nemovitostí“. 



3a.2014/302RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 

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

2.)  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2006 č. OdMI/27/06-N a dodatku č. 

1) ze dne 15.4.2008 se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvková 

organizace, Vrchlického 61, Jihlava a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

3a.2014/303RM-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, prodloužení 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou  

ul. Habrecká čp. 450, firmě Lékárna Media s.r.o. se sídlem Habrecká čp. 450, Ledeč nad 

Sázavou, na dobu určitou a to do 31. 12. 2024, za podmínek, že v případě ukončení nájmu 

před uplynutím závazku 10ti leté doby, bude nájemce smluvně zavázán zaplatit pronajímateli 

částku, která by odpovídala součinu měsíčního nájemného a počtu měsíců zbývajících do 

doby 10ti let a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor. 

 

 3a.2014/304RM-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 

nebytového prostoru v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp. 450 v II. 

NP v ulici  Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou,   - 2 místnosti (plocha 41,23m
2
) firmě 

Nordfasion s.r.o. se sídlem Praha 6, ul. Parléřova čp. 157/11 za cenu nájemného 100,- 

Kč/měsíc + služby, s termínem od 1.1.2015 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3a.2014/305RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst.1  a § 102 

odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru pronájmu nebytových prostor 1 místnosti v 2. NP o ploše 24,98 m
2
 v budově 

polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450. 

 

3a.2014/306RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů koupi hrobového zařízení č. 

266 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou od pana J. Ř., bytem Kožlí  za cenu Kč 1,- a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

3a.2014/307RM-.)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění A. a J. M. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.198,- Kč měsíčně. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

 

 

 



3a.2014/308RM-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 F. H. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2.495,- Kč. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

3a.2014/309RM-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 J. a M. S. prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.03.2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.903,- 

Kč. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady 

na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

3a.2014/310RM-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 J. a J. N. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2015. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 4.055,- Kč měsíčně. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

3a.2014/311RM-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 J. a F. S. prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.145,- 

Kč. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady 

na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

3a.2014/312RM-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 M. a J.  K. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2015. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.275,- Kč měsíčně. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

3a.2014/313RM-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 L. V. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.585,- Kč. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

 

 

 

 



3a.2014/314RM-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 M. S. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 734,- Kč. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

3a.2014/315RM-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 E. a P. S. prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.715,- Kč měsíčně. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

3a.2014/316RM-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 P. B. prodloužení nájemní 

smlouvy k  v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 741,- Kč měsíčně. 

Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na 

úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

3a.2014/317RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou paní J. B., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.078,- 

měsíčně. 

3a.2014/318RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou panu P.  H., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1073,- 

měsíčně. 

 

3a.2014/319RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou panu V.  J., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.080,- 

měsíčně. 

 

 



3a.2014/320RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou paní M. D., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.047,- 

měsíčně. 

 

3a.2014/321RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou paní D. K., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.068,- 

měsíčně. 

 

3a.2014/322RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou panu F. P., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.068,- 

měsíčně. 

 

3a.2014/323RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou panu J. Z., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.286,- 

měsíčně. 

 

3a.2014/324RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou paní E. P., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.061,- 

měsíčně. 

 

3a.2014/325RM-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, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou panu M. H., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.059,- 

měsíčně. 



 

3a.2014/326RM-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 ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 

službou paní M. S., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 

2017. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.061,- 

měsíčně. 

 

3a.2014/327RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí pana P. P., rok nar. 1979, bytem 

Liberec, za člena Bytového družstva Melechov se sídlem Sázavská 263, Ledeč nad Sázavou. 

 

3a.2014/328RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 1 – bezbariérový v domě v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou paní 

J. V., a to na dobu určitou ode dne 1.1.2015 do 31.12.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1738,- Kč.  

 

III. RM doporučuje : 

3a.2014/9RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu města schválit 

uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací na akci „Stavební úpravy (zateplení 

obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“, s firmou AGOS stavební a. s. 

Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, s nabídkovou cenou 13 930 901, 90 

Kč + DPH v zákonné výši. 

IV.         RM vydává : 

3a.2014/2RM-vy) Rada města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s ust. 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 2/2014, kterým se vymezuje oblast města, ve 

které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového 

vozidla za sjednanou cenu, včetně nedílné součásti Provozního řádu placeného parkoviště 

Města Ledeč nad Sázavou. 

V.   RM odkládá : 

 

3a.2014/21RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou  odkládá v  souladu s ust. § 102 odst. 2 

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

„Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce“ pro záměr stavby 

„III/1830a Ledeč nad Sázavou – okružní křižovatka“ s Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, 

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. 

 



3a.2014/22RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2, písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci úpravy 

sprchového koutu v bytě paní V. M., společností ATOS s.r.o., Ledeč nad Sázavou s tím, že 

náklady ve výši cca 10 000,- Kč budou hrazeny z bytového fondu. 

 

3a.2014/23RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci žádosti 

Ing. Františka Fialy, IČO: 66803233, Fűgnerova čp. 1140, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o 

provozování prodejních trhů v roce 2015 a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku 

smlouvy. 

 

VI.    RM ukládá: 

3a.2014/15RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OS připravit potřebné 

podklady ZM pro rozhodnutí ve věci převodu částí komunikací pro parkování aut na Husově 

náměstí od Kraje Vysočina. Termín: do 30.6.2015 

3a.2014/16RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OdMI předložit 

položkový rozpočet a konkrétní častku na úpravu sprchového koutu v bytě paní V. M., bytem 

Ledeč nad Sázavou, s termínem do příští schůze rady města. 

 

3a.2014/17RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s ustanovením § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OdMI jednat s Ing. 

Františkem Fialou, IČO: 66803233, Fűgnerova čp. 1140, 517 41 Kostelec nad Orlicí o 

cenovém dodatku k nájemní smlouvě z roku 2011 o provozování prodejních trhů. 

 

VII. RM ruší : 

3a.2014/9RM-ru) Rada města Ledeč nad Sázavou  ruší  v souladu  s § 102 odst. 3  zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM ze dne 26.5. 2014 , č. 

12.2014/10RM-u), kterým bylo uloženo OS oslovit externího auditora Ing. Miloslava Slabého 

za účelem předložení smlouvy o provedení auditu hospodaření příspěvkové organizace 

Střediska volného času, Mizerov 82, Ledeč nad Sázavou. 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

    starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 15. 12. 2014       

Zapsala: Miroslava Nechvátalová Čálková 


