
USNESENÍ 
 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 16. února 2015 

3/2015/RM 

 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

03.2015/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

03.2015/7RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

03.2015/8RM-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 projekt zpracovaný firmou TF PROJEKT 

SPOL. s.r.o.   ( Ing. Tomášem Floriánem, Tylova 731/2, 405 02 Děčín II – Nové Město  - 

autorizace ČKAIT v oboru geotechnika)  „VÝPOČET STABILITY SKALNÍHO VÝCHOZU 

A NÁVRH ŘEŠENÍ“  - posouzena stabilita skalního výchozu na p.p.č. 1892/1 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou.  

03.2015/9RM-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 text nepravomocného rozsudku Okresního 

soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 14.11.2014 pod j.č. 105C 94/2013-171 včetně  podaného 

odvolání podaného městem Ledeč nad Sázavou dne 23. prosince 2014. 

03.2015/10RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí předloženou Obecně 

závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.1/2015 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství s tím, že materiál bude ještě projednán s vedením města.  

 

 

 

 

II. RM schvaluje 

 

03.2015/30RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 

správě a provozu areálu městského zimního stadionu ze dne 31. 3. 2005, ve znění Dodatku č. 

2 ze dne17. 12. 2012, který nahrazuje a upřesňuje znění výše citované smlouvy a Dodatku č. 3 

ze dne 25. 9. 2014 se společností TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., Pod Stínadly 592, 584 01 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku 

03.2015/31RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ceník za poskytované služby 

(vstupné a poplatky za pronájem ledové plochy) v areálu městského zimního stadionu – 

ATOS aréna s platností od 1.3.2015.  

03.2015/32RM-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 částí pozemků, soc. zařízení a část stodoly v prostoru letního areálu v Ledči nad 

Sázavou, pořadateli firmě  FORM Solution s.r.o. se sídlem Jeremenkova čp. 1211/40b 

Olomouc, zastoupené Petrem Soukupem, v době od 17.00 dne 21.8.2015 do 12.00 hod. dne 



23.8.2015, na pořádání motocyklové akce Melechovský okruh 2015 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy o výpůjčce. 

03.2015/33RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování propagačních 

předmětů Města Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce Melechovský okruh 2015,  

ve dnech 21.8.-23.8.2015. 

03.2015/34RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a  § 102 

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

záměru pronájmu veřejného prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, o ploše 9 

m
2
 dne 8.6.2015 v době od 09,00 – 14,00 hod. 

03.2015/35RM-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 zemědělském pachtu, kdy propachtovatel touto smlouvou přenechává pachtýři k dočasnému 

užívání pozemek parc. č. 301/1 – trvalý travní porost o výměře 9 643 m² a pozemek parc.č. 

301/3 – trvalý travní porost o výměře 510 m² v kat. území Obrvaň na dobu 10 let panu B. J., 

bytem Chlístov za 1.100,- Kč/rok s tím, že od roku 2016 se bude pachtovné každoročně 

navyšovat o míru inflace vyhlášenou ČSÚ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

03.2015/36RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §39 odst. 1) a § 102 

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

vyvěšení záměru - pronájmu ploch pro umístění 4 reklamních nosičů na stěnách v budově 

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

03.2015/37RM-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 nájmu 

na část pozemku parc.č. 226/2 – trvalý travní porost o výměře 60 m
2
 v kat. území Ledeč nad 

Sázavou s panem M. V., bytem Ledeč nad Sázavou dohodou s termínem ukončení k 1.3.2015. 

03.2015/38RM-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 23.2.2015. 

 

 

 

 

III. RM ruší 

 

03.2015/1RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k  28.2.2015 usnesení číslo 

19.2014/244RM-s) o bezplatném užívání ledové plochy pro hokejový klub HC Ledeč nad 

Sázavou a krasobruslení v rozsahu 10 hodin bruslení týdně (1 hodina bruslení = 75 minut) na 

tréninky a soutěžní zápasy mládežnických družstev. 

 

 

 
 

IV. RM ukládá 

 

03.2015/14RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění odborům OS a OVŽP zajistit dotaci na sanaci 

„Sanace skalní stěny ul. Barborka Ledeč nad Sázavou“. 

03.2015/15RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 



podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny - Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Informační a komunikační technologie 2015“, Titul A: „Webové stránky“ na podporu 

projektu „Modernizace webu města Ledeč nad Sázavou“. 

03.2015/16RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy zpracování a 

podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, na podporu projektů v oblasti 

zkvalitňování předškolní péče „Naše školka 2015“, projekt „Vybavení kuchyně MŠ Stínadla 

v Ledči nad Sázavou“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

     starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 16. 2. 2015       

Zapsala: Petra Kalenská 


