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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 26. září 2016 

18/2016/RM 

 

 

I. RM schvaluje 

 

18.2016/314RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dodatku č. I ke „Smlouvě o 

poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu IDZZ01591“, kterým se navyšuje dotace MPSV na podporu poskytování sociálních 

služeb v roce 2016 ve výši 34.000,-Kč a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

18.2016/315RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. FV01735.0016 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Investujeme v sociálních službách 2016“, na podporu realizace projektu „Pořízení 

motorového vozidla pro Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou“, ve výši 64 % z celkových 

uznatelných nákladů projektu (nejvýše však 188 987,- Kč), s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 

587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

18.2016/316RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání veřejného 

prostranství (umístění prodejního stánku a dětské atrakce) na Husově náměstí v Ledči nad 

Sázavou, na chodníku před budovou č. p. 71 (12 m²) a v parku před budovou č. p. 71 (6 m²), 

dne 14. 10. 2016, v době od 08:00 do 17:00 hod, firmou Elektro SPEKTRUM s.r.o., se sídlem 

Sázavská č. p. 50, Ledeč nad Sázavou za účelem pořádání slavnostní akce. 

 

18.2016/317RM-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 o dílo s 

EakonKlima s.r.o, IČ 05327041, Jihlavská 375, 66482 Říčany a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

18.2016/318RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace č. ZZ01630.009 ze dne 18. 7. 2016 na podporu akce „Technická ochrana 

budovy MŠ Stínadla v Ledči nad Sázavou“, jehož předmětem je změna čísla účtu Kraje 

Vysočina s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

18.2016/319RM-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, zpracování 

geometrického plánu dotčených pozemků směnou a prodejem v lokalitě Plácky na základě 

předloženého návrhu a umožnit tak další etapu výstavby RD.   
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18.2016/320RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dočasné snížení nájmu o 50 %, tj. na 

částku 2.283,- Kč/měsíc, maximálně do konce roku (nájem na nebyt. prostor v č.p. 560 a 561) 

z důvodu rekonstrukce ulice Ke Stínadlům, pro paní J. R. specializovaný maloobchod, se 

sídlem Jaroslava Haška 1192, Ledeč n. S., IČO: 62068369.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Jan Drápela 

     starosta města             místostarosta 

 

 

V Ledči nad Sázavou 26. 9. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


