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USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 26. října 2015 

24/2015/RM 

 

I. RM schvaluje 

24.2015/320RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2, 

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

Nájemní smlouvy č. OdMI/74/2015-N na pronájem části pozemku parc. č. 2070/42 o výměře 

29 m², ostatní plocha, v k. ú. Ledeč nad Sázavou, na dobu určitou a to ode dne protokolárního 

předání do dokončení stavby v daném úseku opět protokolárním předáním, za účelem opravy 

stávající komunikace v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Stínadla, Ledeč nad 

Sázavou“, se společností PP Rentax, s. r. o., Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČ: 15059049 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

24.2015/321RM-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. 1 k dohodě o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-VN-28/2015 

ze dne 24.3.2015“ uzavřený mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku.  

24.2015/322RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření souhlasu s osazením 

obrubníků  u nemovitosti čp. 172 a 173  v rámci akce „Oprava chodníků, povrch zámková 

dlažba -  ul. Havlíčkova, Ledeč nad Sázavou“ na hranicích pozemků parc. č. 2215/5 a 

pozemků parc. č. st. 130, st. 131/1 a 2849 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou s manželi H., 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této souhlasu.  

24.2015/323RM-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, pronájem nebytových 

prostor - 1 místnosti o ploše 13,53 m
2
 v 1 NP budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. 

Habrecká čp. 450 (přístup z ul. 28. října) I. K., Dolní Královice a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 26. října 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


