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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 29. prosince 2016 

23/2016/RM 

 

I. RM ruší 

 

23.2016/5RM-ru) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 14.2006/219RM-s), které 

zní: „Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) a § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nájemné z nebytových prostor v čp. 

450 a 478 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou (poliklinika) s platností od 1.1.2007 takto: 

- garáže 400,-Kč/m2/rok 

- sklady, archivy a pod. 500,- Kč/m2/rok 

- ordinace, kanceláře, laboratoře, kantýny 600,-Kč/m2/rok 

Ve všech případech s možností navyšování podle inflace.“ 

 

II. RM schvaluje 

 

23.2016/400RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tři jednotlivé Dodatky 

č.1/2017 ke kupním smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45001/2002 z kotelny čp. 450 (byt 

poliklinika), č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 (poliklinika) a č. 93001/2002 z kotelny čp. 93 

(DPS) s firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

těchto dodatků. 

 

23.2016/401RM-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 zabezpečení 

příjmu rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů se Stavebním 

bytovým družstvem občanů v Ledči nad Sázavou, Zdeňka Fibicha 678, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

23.2016/402RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odstoupení od smlouvy dle 

čl. V odst. 6 nájemní smlouvy k nebytovým prostorám č. OdMI/37/2015/N ze dne 25.7.2015 - 

soubor místností v 2. NP o výměře 131,25 m
2
 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku 

parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Ambulance gastroenterologická, 

interní a chirurgická, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24253511 

z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek a to do 14 dnů od doručení odstoupení od 

smlouvy a pověřuje starostu města podpisem odstoupení. 

 

23.2016/403RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 3 místnosti v 3. NP o výměře 44,00 m
2
 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností AVR-Dent s.r.o., se 

sídlem Malostranská 400, 285 22 Zruč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. A. R., IČO: 

24746134 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy. 

 

23.2016/404RM-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 nájemní smlouvy k 
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nebytovým prostorám - 2 místnosti v 3. NP o výměře 16,93 m
2 

(2/5 z 42,33 m
2
) v domě 

č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. C., se 

sídlem Na rybníčku 1326, 396 01 Humpolec, IČO: 49026534 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za 

nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/405RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v 2. NP o výměře 41,48 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Dětská poradna 

s.r.o., se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. K. Š., IČO: 

04503295 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy. 

 

23.2016/406RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. PP a 1. NP o výměře 154,79 m
2 

v domě č.p. 

450, který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Falck 

Emergency a.s., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zastoupenou Ing. I. 

K. – předsedou představenstva, Ing. V. M. – členem představenstva, IČO:13583255 za částku 

775,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/407RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. a 2. NP o výměře 98,08 m
2 

v domě č.p. 450, 

který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností GP Care, 

v.o.s., se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. P. M., 

společníkem, IČO: 03093778 za částku 71,92 m
2
 x 925,00 Kč/m

2
/rok a garáž  26,16 m

2
 x 

450,00 Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/408RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 3. NP o výměře 76,16 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. G. J., se sdílem Hradní 

900, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15060357 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/409RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v  2. NP o výměře 41,23 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Jatka Janovice spol. 

s r.o., se sídlem Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, zastoupenou Ing. A. H., jednatelem, 

IČO: 47450380 za částku 925,- Kč/m
2
/rok + DPH dle zákonné výše za nájem a pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/410RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v  3. NP o výměře 30,84 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. K., se sídlem Hlohov 

38, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62697480 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
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23.2016/411RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v 2. NP o výměře 24,98 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s J. K., se sídlem Marie Majerové 

873, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 66266050 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/412RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v 1. NP o výměře 13,53 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s I. K., se sídlem Loket, část 

Bezděkov 8, 257 68 Dolní Královice, IČO: 75348284 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/413RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. a 2. NP o výměře 250,08 m
2 

v domě č.p. 450, 

který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností ČESKÁ 

LÉKÁRNA HOLDING, a.s, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, 

zastoupenou Ing. D. H., předsedou představenstva, IČO: 28511298 za částku 925,- Kč/m
2
/rok 

+ DPH dle zákonné výše za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 02.2017/2RM-ru) ze dne 6.2.2017. 

 

23.2016/414RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v 2. NP o výměře 28,60 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností K-medik, s.r.o., se 

sídlem Marie Majerové 873, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. H. L., 

jednatelkou, IČO: 28929764 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/415RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností ve 3. NP o výměře 63,07 m
2 

v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. M., se sídlem 

Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 75122715 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za 

nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/416RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v 3. NP o výměře 30,24 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MDDr. V. M., se sídlem Na 

Folimance 2154/17,120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 04332610 za částku 925,- Kč/m
2
/rok 

za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/417RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 3 místnosti v 3. NP o výměře 12,93 + 25,40 (3/5 z 42,33) m
2 

v domě 

č.p. 450, který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. M., se 

sídlem Perknov 3462, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060268 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za 

nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
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23.2016/418RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. NP o výměře 101,12 m
2 

v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s Medical care vysočina s.r.o., se 

sídlem Občinská 1980, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou MUDr. J. A., IČO: 28831306 za 

částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 02.2017/3RM-ru) ze dne 6.2.2017. 

 

23.2016/419RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v 2. NP o výměře 29,12 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Medical care 

vysočina s.r.o., se sídlem Občinská 1980, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou MUDr. F. A., 

IČO: 28831306 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem 

nájemní smlouvy. 

 

23.2016/420RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1., 2. a 3. NP o výměře 192,44 m
2 

v domě č.p. 450, 

který je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Vysočinské 

nemocnice s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec, zastoupenou Bc. E. P., 

jednatelkou společnosti, IČO: 25257005 za částku 166,21 m
2
 x 925,00 Kč/m

2
/rok a garáž 

26,23 m
2
 x 450,00 Kč/m

2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/421RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v  2. NP o výměře 15,40 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Oblastní charitou 

Havlíčkův Brod, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou Bc. 

A. B. – ředitelkou, IČO: 15060233 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu 

města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/422RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. NP o výměře 55,56 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností OMÍLBRUS Ledeč 

s. r. o, se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou P. B., jednatelem, 

IČO: 27515044 za částku 26,31 m
2
 x 925,00 Kč/m

2
/rok + DPH dle zákonné výše a garáž 

29,25 m
2
 x 450,00 Kč/m

2
/rok + DPH dle zákonné výše za nájem a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/423RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v 2. NP o výměře 47,00 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností P-PRAKTIK v. o. s., 

se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. M. P., IČO: 

28819811 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy. 
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23.2016/424RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v 1. NP o výměře 26,16 m
2 

(garáž) v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností PRACOLOR s. r. 

o., se sídlem Habrecká 975, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou Ing. Z. K., jednatelkou, 

IČO: 26956659 za částku 450,- Kč/m
2
/rok + DPH dle zákonné výše za nájem a pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

23.2016/425RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v 2. NP o výměře 15,20 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností PT Stones s. r. o, se 

sídlem Nádražní 1247, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou P. K., jednatelkou, IČO: 

27468631 za částku 925,- Kč/m
2
/rok + DPH dle zákonné výše za nájem a pověřuje starostu 

města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/426RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 2 místnosti v 1. NP o výměře 27,11 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Rodinné centrum 

MiLuRa, s. r. o., se sídlem Vysočina - Rváčov 9, 539 01 Hlinsko v Čechách, zastoupenou 

MUDr. L. R., jednatelem, IČO: 27554821 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/427RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 3 místnosti v 3. NP a 1. PP o výměře 39,98 m
2 

v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. Ř., se sídlem 

Rozkošská 2694, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060594 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem 

a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/428RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 3 místnosti v 1. NP o výměře 55,60 m
2 

v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. S., se sídlem Žežická 

685/3, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28682068 za částku 925,- Kč/m
2
/rok za 

nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/429RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. PP o výměře 189,89 m
2 

v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností synlab czech s. r. 

o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, zastoupenou Ing. M. H., IČO: 49688804 za 

částku 925,- Kč/m
2
/rok za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 02.2017/1RM-ru) ze dne 6.2.2017. 

 

23.2016/430RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v 1. PP o výměře 16,50 m
2 

(garáž) v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. M. Š., se sídlem Marie 

Majerové 1074, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15059880 za částku 450,- Kč/m
2
/rok + 

DPH dle zákonné výše za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
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23.2016/431RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v 1. PP o výměře 16,56 m
2 

(garáž) v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s J. Š., se sídlem Na Žižkově 

337, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 72799765 za částku 450,- Kč/m
2
/rok + DPH dle 

zákonné výše za nájem a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/432RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - 1 místnost v 1. NP o výměře 26,16 m
2
 (garáž) v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností TAZI ZEMNÍ 

PRÁCE A DOPRAVA, se sídlem Želivská 994, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou L. 

V., IČO: 45948275 za částku 450,- Kč/m
2
/rok + DPH dle zákonné výše za nájem a pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/433RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - soubor místností v 1. NP o výměře 181,66 m
2 

v domě č.p. 450, který 

je součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Zdravotnická 

záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 61, 586 01 

Jihlava, zastoupenou Ing. V. F., IČO: 47366630 za částku 450,- Kč/m
2
/rok za nájem a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

23.2016/434RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Pověření Kraje Vysočina 

k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 

sociálních služeb v Kraji Vysočina a zmocňuje starostu města jeho podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 29. 12. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


