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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 15. června 2015 

14/2015/RM 

 

I. RM bere na vědomí: 

14.2015/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

14.2015/42RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

14.2015/43RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 3. čtvrtletí roku 

2015 budou termíny schůzí rady města 20.7., 17.8., 9.9. a 30.9. 

 

 

II. RM schvaluje 

14.2015/203RM-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 ve 3. čtvrtletí roku 2015, a to: 21.9. 

14.2015/204RM-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 22.6.2015. 

14.2015/205RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

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

hospodaření Města za účetní období 2015 a 2016 auditorovi Ing. Miloslavu Slabému, IČ 

40691608 se sídlem Pelhřimov, ul. Boženy Němcové 1133, č. osv. 1828 a pověřuje OS 

k předložení písemné smlouvy o poskytnutí auditorské služby podle zákona o auditorech. 

14.2015/206RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky SDH 

Ledeč nad Sázavou k zabezpečení zalévání městské zeleně v období červen – listopad 2015. 

14.2015/207RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů členů 

SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou při zabezpečení 

zalévání městské zeleně v období červen – listopad 2015. 

14.2015/208RM-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 – Domov Háj, příspěvková organizace  na 

„20.výročí domova“ ve výši 6.000,- Kč. 

14.2015/209RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 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 včetně úplného znění této koncesní smlouvy uzavřený mezi 



14/2015/RM  2/3 

 

Městem Ledeč nad Sázavou a společností City Parking Group s.r.o. a zmocňuje starostu města 

jeho podpisem. 

14.2015/210RM-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 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu plakátovacích ploch ve městě Ledeč nad Sázavou ze dne 

15. 8. 2013 (dle přiloženého návrhu) se společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 

14 Liberec a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

14.2015/211RM-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 Smlouvy o 

shromažďování plakátů se společností RENGL s. r. o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

14.2015/212RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby interiérové nádoby na 

bioodpad byly dále nabízeny k využití občanům města Ledeč nad Sázavou. Pokud nebude 

dostatečný zájem od obyvatelstva a 253 kusů nádob nebude nejpozději do 31.7.2015 smluvně 

převzato obyvateli našeho města, pak zbytek nádob umístit do zařízení a budov, které 

spravuje město (školy, pečovatelská služba, SVČ, atd.). 

14.2015/213RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku jeviště a velkoprostorového 

stanu na církevní akci Poutní slavnosti uložení ostatků Pátera Josefa Toufara do obce Číhošť a 

souhlasí s přítomností pana Ladislava Dlouhého při montáži a demontáži jeviště a velko-

prostorového stanu. 

14.2015/214RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku jeviště a velkoprostorového 

stanu na kulturní akci  Staročeská pouť, která se koná ve dnech 26. - 28.6.2015 na hradě 

v Ledči nad Sázavou a souhlasí s přítomností Ladislava Dlouhého při montáži a demontáži 

jeviště a velkoprostorového stanu. 

14.2015/215RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů J. a F. S. 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2015 do 

31.12.2015. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

1.145,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na 

předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

14.2015/216RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 101 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů termín schůze rady města 22. 

6. 2015 po skončení zasedání ZM. 

 

III. RM neschvaluje 

14.2015/18RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 – 1. Kočičí útulek na Vysočině na „Útulek pro 

opuštěná zvířata“.  
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IV. RM ukládá 

14.2015/34RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

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

podání žádosti o dotaci na podporu akceschopnosti JPO dle Zásad Zastupitelstva Kraje 

Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární 

ochrany obcí v roce 2015. 

14.2015/35RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic zjistit zda u 

nabízených plastových dveří k nebytovému prostoru v Ledči nad Sázavou ul. Hlaváčova čp. 

561(cukrárna) se jedná o více bodové zamykání. 

 

V. RM odkládá 

14.2015/12RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

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

Fotbalového klubu Kovofiniš Ledeč nad Sázavou o zakoupení stavební buňky pro uskladnění 

tréninkových pomůcek na hřišti - Na Pláckách v Ledči nad Sázavou. 

 

14.2015/13RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci výměny 

plastových dveří u nebytových prostor v Ledči nad Sázavou ul. Hlaváčova čp. 561(cukrárna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 16. června 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


