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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 9. září 2015 

21/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

21.2015/54RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

21.2015/55RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

21.2015/56RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2015 budou termíny schůzí rady města 19.10., 9.11., 23.11. a 14.12. 

21.2015/57RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně bytu č. 

6, ul. 5. května čp 1202 v Domě s pečovatelskou službou. 

 

 

 

II. RM schvaluje 

21.2015/267RM-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 4. čtvrtletí roku 2015, a to: 26.10., 30.11. a 21.12. 

21.2015/268RM-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 21.9.2015. 

21.2015/269RM-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 – Český svaz chovatelů ZO Ledeč“ ve výši 15.000,- 

Kč na: „Výstava drobného zvířectva“. 

21.2015/270RM-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 – STŘED, z.ú.“ ve výši 5.000,- Kč na: „Provoz 

Linky důvěry STŘED“. 

21.2015/271RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření  žádosti - smlouva o 

připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s ČEZ Distribuce a.s. se 

sídlem  ul. Teplická čp. 874/8 405 02 Děčín IV. pro odběrné místo v budově DPS ul. 5. 

května čp.1202, v Ledči nad Sázavou - byt č. 6 a pověřuje starostu města podpisem . 

 

21.2015/272RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření žádosti - smlouva o 
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sdružených službách dodávky / domácnost, s ČEZ Prodej s.r.o. se sídlem Duhová čp. 1/425, 

40 53 Praha 4, pro odběrné místo v budově DPS ul. 5. května čp.1202, v Ledči nad Sázavou  

byt č. 6 a pověřuje starostu města podpisem . 

21.2015/273RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení úprav v bytě č.6 v objektu 

DPS  v Ledči nad Sázavou ul. 5.května čp. 1202. 

21.2015/274RM-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 o pronájmu 2 místností o ploše 27,60 m
2
 v 2 NP. v budově polikliniky 

v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450. 

21.2015/275RM-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 bytu zvláštního 

určení č. 6, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní J. Z., 

bytem Neratovice a to na dobu určitou od 15. 9. 2015 do 14. 9. 2016 s tím, že se do 

pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu.  

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1054,- 

měsíčně. 

21.2015/276RM-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 P. P. pronájem 

bytu č. 6 v domě čp. 562, ul. Hlaváčova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 01.10.2015 

do 30.09.2016. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 

2494,- Kč měsíčně.  

21.2015/277RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č.1 Smlouvy č. 11099356 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Regenerace zeleně 

Města Ledeč nad Sázavou“ a zmocňuje starostu města k podpisu tohoto dodatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                     místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9. 9. 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


