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 USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 9. listopadu 2015 

25/2015/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

25.2015/64RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

25.2015/65RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

II. RM schvaluje 

25.2015/324RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů navýšení úhrady za 

poskytování pečovatelské služby uživatelům PS Ledeč n. S., dle přiloženého Ceníku služeb 

platného od 1.1.2016. 

25.2015/325RM-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 Smlouvu o dodávce obědů 

mezi Městem Ledeč nad Sázavou a panem Petrem Hoskovcem, provozovatelem Restaurace 

Alenka, Husovo náměstí 67, Ledeč nad Sázavou, IČ 627 01 452 a zmocňuje starostu města. 

25.2015/326RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

Smlouvě o poskytování dodávek stravy ze dne 17. 8. 2009 a zmocňuje starostu města jeho 

podpisem.  

25.2015/327RM-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 

vypracované pro Město Ledeč nad Sázavou a Atos spol. s r. o. v souvislosti s dodávkou a 

montáží IRTN a měřičů tepla v objektu DPS , ul. 5. května, čp. 1202, 1252, 1276 a 473 v 

Ledči nad Sázavou (za celkovou cenu 89.896,65 Kč včetně DPH), která obsahuje: Rámcovou 

smlouvu, Všeobecné obchodní a obchodně technické podmínky spol. ista Česká republika s. r. 

o. a Dílčí smlouvu o dílo na dodávku a montáž IRTN a měřičů tepla se společností ista Česká 

republika s. r. o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČO: 61056758 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

25.2015/328RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 39 a § 102 odst. 

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

pronájmu pozemků  část parc. č. poz. 2215/23 – ostatní plocha a parc.č. poz. 2215/1- ostatní 

plocha v Ledči nad Sázavou - Husovo náměstí jedenkráte za měsíc a v prosinci pro vánoční 

trh v termínu  14. 12. 2016.  

25.2015/329RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na usnesení RM ze dne 

19. 10. 2015, č. 23.2015/304RM-s) uzavření upraveného znění Dohody o umožnění vstupu 

investora a osob investorem pověřených na pozemek parc. č. 277 v k. ú Ledeč nad Sázavou, 
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za účelem realizace stavby „Zastřešení tribuny stadionu v Ledči nad Sázavou“, dle stavebního 

povolení č. j. MLNS/1539/2015/OVZP-OdVUP-3 ze dne 26. 8. 2015, s vlastníkem tohoto 

pozemku - Ing. A. H., Praha 6 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem 

této dohody. 

25.2015/330RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení stavebních úprav 1 

místnosti (zubní ordinace) v II.NP v budově polikliniky, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, 

na vlastní náklady žadatele, respektive nájemce MDDr. V. M., Praha 2 - Vinohrady. 

25.2015/331RM-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 dohody o úhradě 

závazku Městu za neuhrazené daňové doklady Fa č. 1500008, 1500111, 1500181, 1500283, 

1500342, 1500401, 1500495, 1500552 a 1500612 ve výši 29.832,- Kč a předpokládané 

celkové vyúčtování služeb za rok 2015 v částce 10.000,- Kč s firmou Nordfashion, s.r.o., 

IČO: 01719157 se sídlem Praha 6, Parléřova 157/11, PSČ: 169 00 a zmocňuje starostu města 

k podpisu dohody. 

25.2015/332RM-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 

smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/90/2014-N ze dne 22.12.2014 na  

prostory sloužící k podnikání v objektu občanské vybavenosti čp. 450, která je součástí 

pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou – 2 místností o ploše 

41,23 m2 v 2. NP sloužících jako občerstvení (bufet)  s nájemcem - společností Nordfashion 

s.r.o., IČO 01719157, Parléřova č. 157/11, 169 00 Praha – Strašnice dohodou ke dni 

9.11.2015 a zmocňuje starostu města k podpisu dohody.  

25.2015/333RM-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 nebytových prostor - 2 místností v 2.NP o ploše 41,23 m
2
, provozovaných 

jako kantýna v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, ul. Habrecká 450. 

25.2015/334RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

25.2015/335RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu – finanční dar ve 

výši 300.000,- Kč uzavřenou s firmou Desire Invest s.r.o., Na Děkance 1, Praha 2, 

zastoupenou jednatelem panem Martinem Horníkem a pověřuje starostu města podpisem 

darovací smlouvy. 

 

25.2015/336/RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu §102 odst. 3 zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu nákladů ve výši 15.000,- Kč 

spojených s dopravou dětí a učitelů Základní školy Ledeč nad Sázavou do Prahy na akci 

Stonožkového hnutí – mše sv. ke cti sv. Anežky České v katedrále sv. Víta dne 4.12.2015. 
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III. RM souhlasí 

25.2015/2RM-so) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s umístěním sídla obchodní 

společnosti s názvem Dětská poradna s.r.o. v budově polikliniky, Habrecká 450, Ledeč nad 

Sázavou.  

 

IV. RM jmenuje 

25.2015/3RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 a 30 zákona č. 

563/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů inventarizační komise Města Ledeč nad Sázavou 

dle předloženého návrhu. 

 

 

V. RM odkládá 

25.2015/20RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu § 102 odst. 2, 

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

věci pronájmu nebytového prostoru – garáže o ploše 26,16 m
2
 u budovy polikliniky, Habrecká 

450, Ledeč nad Sázavou. 

25.2015/21RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů odkládá rozhodnutí ve věci „Dohody o 

úhradě dluhu“, s K. F. 

 

VI. RM ruší 

25.2015/5RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady města č. 6.2015/73RM-

s) ze dne 16. 3. 2015, kterým RM schválila osazení indikátorů na rozdělování topných 

nákladů v budovách DPS (čp. 1202, 1252, 1276 a 473) dle přiložené nabídky a provedení 

osazení společností ATOS spol.s r.o., IČ: 62028081, Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9. listopadu 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


