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 USNESENÍ 

 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 23. listopadu 2015 

26/2015/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

26.2015/66RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

26.2015/67RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

26.2015/68RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí jmenování Mgr. J. H. 

vedoucím oddělení majetku a investic odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč nad 

Sázavou, a to od 1. ledna 2016 na dobu neurčitou. 

 

26.2015/69RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí nabídky připojení 

k internetu od firmy Metropolitní s.r.o.  
 

26.2015/70RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění „Odborné posouzení sesuvného území 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou“,  zpracované Českou geologickou službou, správa oblastních 

geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 ze dne 20.6.2015.  Z přílohy č.1. tohoto posouzení je 

zřejmé, že posuzované území  má Kategorii rizika  II = střední riziko, z toho vyplývá, že 

na zajištění tohoto území není možné, za současných podmínek, získat dotační titul. 

 

26.2015/71RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci ohledně stavu 

rekonstrukce dětského hřiště MŠ Stínadla. 

 

 

II. RM schvaluje 

26.2015/337RM-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 30.11.2015. 

26.2015/338RM-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 – Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. 

„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

26.2015/339RM-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 – Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 

„Republikové finále ASŠK v házené kategorie VI.A chlapců a dívek“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

26.2015/340RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběr JUDr. Jiřího Komárka, 

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou a podepsání předložené Rámcové smlouvy o provedení 

exekuce, zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
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26.2015/341RM-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 

členům SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení požární ochrany při pořádání „Lampionového průvodu“ spojeného 

s rozsvícením vánočního stromu na Husově náměstí dne 29. 11. 2015 a při pořádání 

„Mikulášské nadílky“, která se bude konat dne 5. 12. 2015 v prostorách hradních nádvoří 

ledečského hradu, pořádané Střediskem volného času, p. o., Barborka 790, Ledeč nad 

Sázavou.  

  

26.2015/342RM-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 

výpůjčky pozemku parc. č. poz. 239/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území 

Sychrov.  

 

26.2015/343RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona  č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě dluhu„ 

uzavřenou s K. F. ze dne 03.11.2015 a zmocňuje starostu města jejím podpisem.  

 

26.2015/344RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu F. M., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 058,- 

měsíčně. 

 

26.2015/345RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 12, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní A. Š., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 026,- 

měsíčně. 

 

26.2015/346RM-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 prodloužení nájemní 

smlouvy bytu zvláštního určení č. 1105, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu L. H., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2016. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- 

měsíčně. 

 

26.2015/347RM-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  výpůjčky 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí  

v Ledči nad Sázavou, Domovu Háj, Háj čp. 1253, Ledeč nad Sázavou, v termínu od 16. do 

18.12.2015, za účelem konání vánoční prodejní výstavy výrobků zhotovených klienty 

Domova Háj.  
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26.2015/348RM-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, výpůjčku jeviště a 

velkoprostorového stanu na kulturní akci  rozsvícení vánočního stromu, která se koná dne 

29.11.2015 v Ledči nad Sázavou a souhlasí s přítomností L. D. při montáži a demontáži 

jeviště a velkoprostorového stanu. 

 

26.2015/349RM-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, 

zveřejnění záměru pronájmu budovy č. p. 327 (budova bývalé speciální školy), stojící na 

pozemku par. č. st. 371, včetně záměru pronájmu přilehlého pozemku parc. č. 1998/6, vše v k. 

ú. Ledeč nad Sázavou, ulice na Žižkově v Ledči nad Sázavou. 

 

26.2015/350RM-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, „Systém náležité 

péče“ hospodářského subjektu Města Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem. 

 

26.2015/351RM-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 a ruší Ceník služeb schválený Radou města dne 9.11.2015 č. usnesení 

25.2015/324RM-s). 

 

26.2015/352RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nová Vnitřní pravidla 

Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou platná od 1.1.2016. 

 

26.2015/353RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy s M. M., 

Ledeč n. S. na zajištění hudby na akci Vítání adventu v Ledči nad Sázavou dne 29. 11. 2015 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 

III. RM ukládá 

26.2015/40RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OVŽP zmapovat riziková místa 

skalních masivů v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

IV. RM doporučuje 

26.2015/6RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu města v 

souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zařadit 

do rozpočtu města na rok 2016 částku ve výši 500.000,- Kč za účelem sanace skalního masivu 

Barborka. 
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V. RM odkládá 

26.2015/22RM-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 uzavření 

smlouvy pro stavbu křižovatky MK a III/01830 v Ledči nad Sázavou“ (u autobusového 

nádraží). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

      starosta města                                                    místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 23. listopadu 2015       

Zapsala: Lenka Žáčková 


