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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 7. března 2016 

5/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

05.2016/5RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

05.2016/6RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

05.2016/7RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o  poskytnutí 

dotace z rozpočtu města pro rok 2016 - Sbor dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou - 

rozšíření řidičského oprávnění skupiny C – M. H. - člena VJSDHO“ ve výši 18.600,- Kč 

schválenou 27.2015/357RM-s) dne 30.11.2015. 

 

05.2016/8RM-b)  Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktuálních žádostí 

o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 29.2.2016.  

 

 

II. RM schvaluje 

 

05.2016/55RM-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 města 

pro rok 2016 – Akademie bojových umění a sportu „Karate pořádání a účast závodů, 

seminářů, sportovního soustředění, nákup sportovního vybavení“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

05.2016/56RM-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 

2016, z prostředků vyčleněných RM – Český svaz chovatelů, Základní organizace Ledeč nad 

Sázavou“ ve výši 20.000,- Kč na: „Výstava drobného zvířectva“. 

 

05.2016/57RM-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 města 

pro rok 2016 –  FORM Solution s.r.o. – P.S. „Melechovský okruh 2016 - sraz ČS motocyklů“ 

ve výši 5.000,- Kč. 

 

05.2016/58RM-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 města 

pro rok 2016 – Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou „Provoz a údržba lyžařského Sportoviště 

Melechov“ ve výši 20.000,- Kč 

 

05.2016/59RM-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 města 

pro rok 2016 –  "MELECHOV občanské sdružení" „Na pořádání sportovních akcí“ ve výši 

25.000,- Kč. 
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05.2016/60RM-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 města 

pro rok 2016 – Notorix Denatur „Bitva o Notorburg “ ve výši 20.000,- Kč. 

 

05.2016/61RM-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 města 

pro rok 2016 – Oblastní charita Havlíčkův Brod „ Ledňáček Ledeč nad Sázavou“, ve výši 

10.000,- Kč 

 

05.2016/62RM-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 města 

pro rok 2016 – Oblastní charita Havlíčkův Brod „ Petrklíč“, ve výši 15.833,- Kč 

 

05.2016/63RM-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 města 

pro rok 2016 – Potravinová banka Vysočina, z. s. „Na činnost "Potravinové banky"“ ve výši 

10.000,- Kč. 

 

05.2016/64RM-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 

města pro rok 2016 – Svaz důchodců České republiky, o.s. MO Ledeč nad Sázavou 

„Vyúčtování za služby spojené s nájmem nebytového prostoru Husovo nám. 16 za rok 2015“ 

ve výši 12.242,- Kč a „Na plánované akce v roce 2016“ ve výši 30.000,- Kč. 

 

05.2016/65RM-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 města 

pro rok 2016 – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ledeč nad Sázavou 

„Renovace oken moštárny“ ve výši 6.000,- Kč. 

 

05.2016/66RM-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 města 

pro rok 2016 – Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ledeč nad Sázavou „Nákup 

medonosných dřevin pro včelaře“ ve výši 20.000,- Kč. 

 

05.2016/67RM-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 města 

pro rok 2016  –  Tenisový klub „Na činnost“ ve výši 40.000,- Kč. 

 

05.2016/68RM-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 města 

pro rok 2016  –  Stanice Pavlov „Provoz záchranné stanice ochrany fauny Pavlov“ ve výši 

15.000,- Kč. 

 

05.2016/69RM-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 města 

pro rok 2016 – Královská stezka o.p.s. _“Čistá Sázava“ ve výši 10.000,- Kč. 

 

05.2016/70RM-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 města 

pro rok 2016 – D. V. _“CZECH SELECTS 2002_WSI 2016 Slovensko-

Bratislava_mistrovství světa v ledním hokeji“ ve výši 5.000,- Kč. 
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05.2016/71RM-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, přijetí darovací smlouvy - na 

pohybový léčebný přístroj Motren Duo 3 vč. příslušenství pro základní školu v celkové 

hodnotě 103.334,- Kč od společnosti Život dětem o.p.s. a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

05.2016/72RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu okapů, svodů a opravu 

střechy na budově ZUŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 231, subjektem Vítem Slavíkem, se 

sídlem Vlastějovice čp. 81, dle cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

05.2016/73RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 102 

odst. 2, písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření 

Smlouvy o nájmu plakátovacích ploch s účinností od 1. 4. 2016, se společností RENGL, 

s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, IČO: 25420160 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

05.2016/74RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 102 

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

shromažďování plakátů s účinností od 1. 4. 2016, se společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 

354/11, 460 14 Liberec, IČO: 25420160 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

05.2016/75RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 102 

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

zachování důvěrných informací v souvislosti se Smlouvou o shromažďování plakátů se 

společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, IČO: 25420160 a pověřuje 

starostu města podpisem této dohody. 
 

05.2016/76RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení skupinové pojistné 

smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a skupinové 

pojistné smlouvy pro havarijní pojištění vozidel ke dni 10.5.2016 uzavřenou s Českou 

podnikatelkou pojišťovnou a.s. se sídlem Budějovická čp. 5, Praha 4. 

 

05.2016/77RM-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, uzavření Dohody o 

ukončení nájemního vztahu – nájem části pozemku parc. č. 888/1 – ostatní plocha v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou za účelem umístění reklamního zařízení, s nájemcem Profi Odpady s.r.o., 

U Vodojemu 15, 142 00 Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

05.2016/78RM-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, dodatek č. 1 ke 

smlouvě o umístění zařízení pro přenos internetu na střeše a v půdním prostoru domu čp. 77 

ul. Čechova v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem. 

 

05.2016/79RM-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 pronájmu části pozemků parc.č. poz. 2215/21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou cca 70 m
2
 - 

před domem čp. 1 (Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou, gymnázium) od 1.4.2016 do 

31.10.2016.  
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05.2016/80RM-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 pronájmu částí pozemků parc.č. poz. 2078/1, 2078/8, 2078/9 a 2078/12 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou cca 254 m
2
 – okolo domu čp. 1042-1044 ul. Stínadla od 1.5.2016 do 31.10.2016. 

 

05.2016/81RM-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, pronájem 

nebytového prostoru - garáže o ploše 16,25 m
2
 u budovy polikliniky, Habrecká 450, Ledeč 

nad Sázavou, prostřední garáž pod lékárnou, panu L. M., Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

05.2016/82RM-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, pronájem 

nebytového prostoru - garáže o ploše 26,16 m
2
 u budovy polikliniky, Habrecká 450, Ledeč 

nad Sázavou, výjezd z garáže do ul. 28. října, firmě TAZI zemní práce, zastoupenou panem 

Lubošem Vránou, IČO: 45948275 se sídlem Ledeč nad Sázavou, Želivská 994 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

05.2016/83RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, panu MDDr. V. M., umístění 

klimatizační jednotky do půdních prostor polikliniky. Podmínkou je, že v případě provádění 

oprav tohoto prostoru, kdy by byla tato klimatizace překážkou, bude klimatizační jednotka 

demontována i zpět namontována na náklady žadatele, tj. MDDr. V. M. 

 

05.2016/84RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102  zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku částí pozemků, soc. zařízení a 

část stodoly v prostoru letního areálu v Ledči nad Sázavou, pořadateli - firmě  FORM 

Solution s.r.o. se sídlem Jeremenkova čp. 1211/40b Olomouc - zastoupené P. S., v době od 

17:00 hod dne 19.8.2016 do 12:00 hod dne 21.8.2016, na pořádání motocyklové akce 

Melechovský okruh 2016 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 

05.2016/85RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování propagačních předmětů Města 

Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce Melechovský okruh 2016, ve dnech 19.8. - 

21.8.2016. 

 

05.2016/86RM-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, výpůjčku 1 

místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči nad Sázavou, 

v termínu od 17. - 18.3.2016 v době od 09:00 do 16:30 hod. pro Domov Háj, Háj čp. 1253, 

584 01 Ledeč nad Sázavou. 

 

05.2016/87RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia a velko-

prostorového stanu na slavnost rodáků a přátel obce Vilémovice dne 21.5.2016 a souhlasí 

s přítomností L. D. při montáži a demontáži jeviště a velkoprostorového stanu. 

 

05.2016/88RM-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 

výpůjčky pozemků, v době od 5.7.2016 – 13.7.2016,  parc.č. poz. 507/1 – trvalý travní porost 
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o výměře 2 492 m
2
 a parc.č. poz. 507/2 – trvalý travní porost o výměře 4 380 m

2
 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou ul. Z.M.Kuděje. 

 

05.2016/89RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje Vysočina 

„Smlouvu o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu) na zajištění Pečovatelské služby v Ledči nad Sázavou v roce 

2016 v celkové výši 1.293.000,- Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina dne 23.6.2015 č. 07/15 a 

zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

05.2016/90RM-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. 8 k „Podpisovému řádu 

městského úřadu“. 

05.2016/91RM-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. 32, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou panu J. T., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 

31. 3. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2 078,- 

měsíčně. 

 

05.2016/92RM-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. 1209, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní M. H., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 

31. 3. 2018. 

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

měsíčně. 

 

05.2016/93RM-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. 1320, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní D. Z., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 

31. 3. 2019. 

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

měsíčně. 

 

05.2016/94RM-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 prodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 7/1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou A. Z., Ledeč nad 

Sázavou, na dobu určitou od 1.3.2016 do 28.2.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1604,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje 

zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

05.2016/95RM-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. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní A. 

Ž., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 15. 3. 2016 do 31. 3. 2017. 
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Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.070,- 

měsíčně. 

 

05.2016/96RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku 

číslo parcelní 2099/5 – zahrada, o výměře 554 m
2
 a pozemku 2072/14 – zahrada o výměře 

113 m
2
, vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou (pozemky u budovy bývalé zvláštní školy). 

 

05.2016/97RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyvěšení záměru prodeje areálu 

bývalého učiliště a internátu v ulici Na Pláckách, jedná se konkrétně o budovy čp. 644 stojící 

na pozemku parcelní číslo st. 697 o výměře 424 m
2
 a o budovu bez čísla popisného, jiná 

stavba  stojící na pozemku parcelní číslo st. 1702 o výměře 139 m
2
 vše v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou, dále se jedná o pozemek číslo parc. 1229/7 – ost. plocha o výměře 539 m
2
, pozemek 

1229/6 – ost. plocha o výměře 484 m
2
 a pozemek 1229/5 – ost. plocha o výměře 298 m

2
, vše 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

III. RM ukládá 
 

05.2016/3RM-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 životního prostředí, stavebnímu 

oddělení a oddělení investic a majetku připravit podklady pro zadání dopracování územního 

plánu města Ledeč nad Sázavou včetně kompletní důvodové zprávy (finanční nákladnost, 

možnost získání dotací atd.)  

 

05.2016/4RM-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 jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Ledeč nad Sázavou dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím 

Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016. 

 

05.2016/5RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

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

podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program Sportoviště 

2016, Podprogram A: Drobná údržba sportovišť, na podporu projektu „Oprava laviček na 

tribuně letního stadionu v Ledči nad Sázavou“. 

 

 

IV. RM odkládá 

 

05.2016/3RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, řešení změny provozovatele a 

Provozního řádu „Uzavřené skládky odpadů S-OO – Rašovec – Ledeč nad Sázavou ve třetí 

fázi provozu“.  

 

05.2016/4RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou  odkládá v souladu s § 39 odst. 1  zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru prodeje pozemků 

parc. č. 343/2 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 180 m
2
, parc. č. 109/2 ostatní 

plocha - neplodná půda o výměře 552 m
2 

a pozemek parc. č. 109/3 ostatní plocha - neplodná 

půda o výměře 205 m
2
 v k.ú. Leština u Ledče nad Sázavou. 
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V. RM neschvaluje 
 

05.2016/3RM-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 

města pro rok 2016 – ADIVADLO, Spolek „divadelní inscenace DOSPĚLÍ (pro radost) 

DĚTEM“. 

 

05.2016/4RM-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 

města pro rok 2016 – FOKUS Vysočina – „Financování sociálních služeb pro občany Ledče 

n.S.“. 

 

05.2016/5RM-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 – Oblastní charita Havlíčkův Brod „Šipka_Soc. 

aktivační služba pro rodiny s dět., Středisko rané péče Havl. Brod, Sociálně terapeutická 

dílna.“ 

 

05.2016/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje 

pozemku číslo parcelní 2351/3, lesní pozemek, o výměře 7721 m
2
, v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                      Ing. Hana Horáková 

         starosta města                                                           místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 7. 3. 2016      

Zapsala: Lenka Žáčková 


