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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 18. května 2015 

12/2015/RM 

 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

12.2015/33RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

12.2015/34RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

12.2015/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství v ul. Pivovarská za provozovnou VaK a.s. v Ledči nad Sázavou, ve dnech 8 – 

10.6.2015, cirkusem Berosini se sídlem Praha 9, ul. Lhotská čp. 995. Poplatek za užívání 

veřejného prostranství bude stanoven dle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou 

č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 

 

II. RM schvaluje 

 

12.2015/154RM-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 27.5.2015. 

12.2015/155RM-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 2015, z prostředků vyčleněných RM – Spolek Přátelé Zahrádky“ ve výši 10.000,- Kč. 

12.2015/156RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělení plné moci k zastupování 

Města Ledeč nad Sázavou (zmocnitele) ve všech záležitostech týkajících se inženýrské 

činnosti, zejména zastupování zmocnitele při jednání s dotčenými orgány státní správy, 

správci sítí a občanskými organizacemi, jejichž stanovisko je nezbytné k vypracování 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a 

dokumentace pro provedení stavby, včetně veškerých úkonů směřujících k zajištění vydání 

stavebního povolení stavby „Regenerace panelového sídliště Stínadla, Ledeč nad Sázavou“ 

zmocněnci – společnosti TRANSCONSULT, s. r. o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, 

IČO: 47455292 a pověřuje starostu města podpisem plné moci. 

12.2015/157RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 k Rámcové 

smlouvě č. 50282992 uzavřený mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společností T-Mobile 

Czech Republic a.s. a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

12.2015/158RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru pro ZŠ 

Ledeč nad Sázavou ve výši 5.000,- Kč, na základě darovací smlouvy od paní M. Š. a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 
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12.2015/159RM-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 části pozemku parc. č. poz. 2070/10 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 9 m², v ulici Pod Stínadly, v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

12.2015/160RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převzetí zastupování ve věci 

EVOS-HYDRO, s.r.o. ca Město Ledeč nad Sázavou o zaplacení 3.374.747,- Kč, v souvislosti 

s dovoláním proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.1.2015 pod č.j. 24 

Co 477/2014 – 452, Mgr. Pavlem Motlem, advokátem AK Mladá Boleslav a pověřuje starostu 

města podpisem plné moci k zastupování. 

12.2015/161RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina 

„Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015“ ve výši 152 100,- 

Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina dne 11.5.2015, číslo jednací KUJI 33171/2015,OSV 

121/2015 a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

 

 

III. RM ruší 

 

12.2015/4RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 18. 5. 2015 Provozní řád 

Cyklostezky Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

IV. RM odkládá 

 

12.2015/9RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Koncesní 

smlouvě ze dne 17.12.2013 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společností City Parking 

Group s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                   místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 19. května 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


