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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 9. ledna 2017 

01/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

01.2017/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

01.2017/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

01.2017/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí dopis paní J. H. ve věci 

Občanského pochodu pro Aleppo. 

 

II. RM schvaluje 

 

01.2017/1RM-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 18. 1. 2017. 

 

01.2017/2RM-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 výpůjčce 

pozemku parc. č. 2310/5 – ostatní plocha v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 217 m
2
 a části 

pozemku (cca 350 m
2
) parc. č. 2310/11 – ostatní plocha o celkové výměře 3 137 m

2
 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou, za účelem uskladnění stavebního materiálu s TS Ledeč nad Sázavou, s. r. 

o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

01.2017/3RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 

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

výpůjčky části pozemků parc.č. poz. 2215/21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o půdorysné ploše 75 

m
2
 - před domem čp. 1 (Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou, gymnázium) od 1.3.2017 do 

31.10.2017.  

 

01.2017/4RM-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. 20, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě 

s pečovatelskou službou paní H. N. a to na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 054,- 

měsíčně. 

 

01.2017/5RM-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. 1207, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě 

s pečovatelskou službou paní A. B. a to na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 286,- 

měsíčně. 
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01.2017/6RM-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 výpůjčce 

pozemku parc. č. 1622/4 – ostatní plocha v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 1221 m
2
 a 

pozemku parc. č. 1622/5 – ostatní plocha o celkové výměře 534 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 

za účelem uskladnění stavebního materiálu s panem Ing. F. H. a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

III. RM ukládá 

 

01.2017/1RM-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 rozpočtu Kraje Vysočina, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina 

pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 09/16, na realizaci 

akce „Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu v Ledči nad Sázavou - II. etapa“. 

 

01.2017/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá společnosti TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zadání zpracování energetického auditu za účelem podání žádosti o dotaci v rámci 

programu EFEKT u společnosti Eltodo, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, Lhotka, 

IČO: 452 74 517. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková         Ing. Jan Drápela 

     místostarostka             místostarosta 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 9. 1. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


