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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 12. prosince 2016 

22/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

22.2016/59RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

22.2016/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

22.2016/61RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před Sportbarem Starwin (č. p. 72), ve 

dnech 21. - 23. 12. 2016 firmou BioFish s.r.o., Horní Paseka 40, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

za účelem prodeje ryb. 

 

22.2016/62RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kulturní akci na Husově 

náměstí – „Tříkrálové putování, aneb kam nás dovedla betlémská hvězda“ pořádanou 

Římskokatolickou farností – děkanstvím, se sídlem Mlýnská 148. 584 01 Ledeč nad Sázavou 

dne 7. 1. 2017. 

 

22.2016/63RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 

2017 budou termíny schůzí rady města: 9. 1., 6. 2., 20. 2., 13. 3., 27. 3. 

 

22.2016/64RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kulturní akci na Husově 

náměstí v Ledči nad Sázavou – „Hraní u stromečku“ pořádanou hudební skupinou pod 

vedením p. Křikavy dne 23. 12. 2016. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

22.2016/368RM-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 19. 12. 2016. 

 

22.2016/369RM-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 

zhotovení územního plánu města Ledeč nad Sázavou s firmou Ing. Eduard Žaluda, Železná 

493/20, Praha 1, PSČ 110 00. Předmětem smlouvy je zpracování územního plánu města 

Ledeč nad Sázavou, za 274 000 Kč bez DPH, 331 540 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

22.2016/370RM-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 dodatku č. 1 s Jiřím 

Petrusem, provozovatelem pohřební služby, se sídlem Petrovice I 80, 286 01 Čáslav, IČO: 

44697104 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
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22.2016/371RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 103 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění venkovní klimatizační 

jednotky na budovu čp. 450 ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou, za podmínky, že v případě 

opravy nebo zateplení fasády si žadatelé Česká lékárna holding a.s. Nové Sady čp. 996/25, 

Staré Brno, na svoje náklady provedou demontáž a zpětnou montáž klimatizačních jednotek 

na budovu. V případě, že přívod elektřiny nebude dostačující, materiál a provedené úpravy 

budou též na náklady žadatele. 

 

22.2016/372RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s v souladu s § 102 

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

smlouvy k části pozemku parc. č. 2215/23 v k. ú. Ledeč nad Sázavou (na Husově náměstí u 

Morového sloupu) o výměře 10 m² za účelem prodeje ovoce a zeleniny a to 2 x v týdnu 

(středa, pátek), za cenu 100,- Kč/den skutečného užívání předmětné části pozemku, s panem 

A. C., Kutná Hora, IČ: 10245561a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

 

22.2016/373RM-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 

části pozemku parc. č. 2215/23 v k. ú. Ledeč nad Sázavou (na Husově náměstí u Morového 

sloupu) o výměře 12 m² za účelem prodeje grilovaných výrobků a to 1 x v týdnu (středa), za 

cenu 130,- Kč/den skutečného užívání předmětné části pozemku, s panem V. K., Golčův 

Jeníkov, IČO: 42910757 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

22.2016/374RM-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. 1 smlouvy 

č.102/2015 GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. se sídlem Jeseniova 52, 

130 00 Praha 3, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnosti realizační dokumentace, včetně 

projednání se správci sítí a orgány státní správy pro stavební akci „Ledeč nad Sázavou – 

úprava křižovatky“, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené 

smlouvě. 

 

22.2016/375RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 39 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 2215/23 – ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1- ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci  Ledeč nad Sázavou – prostranství Husova náměstí 

mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně a to každé 1. úterý v měsíci a v měsíci 

prosinci pro vánoční trhy v termínech 6. 12., 20. 12. 2017. 

 

22.2016/376RM-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 výpůjčky 

pozemku parc. č. 2010/5 – ostatní plocha v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 217 m
2
 a části 

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

2
 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

22.2016/377RM-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 Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30. 5. 2016, jehož předmětem je 

prodloužení nájemního vztahu (pronájem 1 místnosti o ploše 30 m
2
 v I. NP budovy č. p. 16 na 

Husově náměstí v Ledči nad Sázavou) do 31. 12. 2017, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 
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22.2016/378RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pojištění HAV a POV OMV  Dacia Lodgy 

u ČSOB pojišťovny a.s. Masarykovo náměstí čp.1458, Pardubice a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

22.2016/379RM-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 výpůjčce 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

22.2016/380RM-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. 7, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu P. 

H., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 073,- měsíčně. 

 č. 10, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. 

V., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 092,- měsíčně. 

 č. 15, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. 

P., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 072,- měsíčně. 

 č. 24, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. 

D., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.047,- měsíčně. 

 č. 11, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu V. 

J., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2 080,- měsíčně. 

 č. 21, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní J. 

B., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2 078,- měsíčně. 

 č. 28, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. 

Š., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 068,- měsíčně. 

 č. 33, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. 

T. a M. T., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2 080,- měsíčně. 

 č. 38, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. 

P., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 068,- měsíčně. 

 č. 1102, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu 

J. Z., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 286,- měsíčně. 

 č. 1105, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu 

L. H., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- měsíčně. 

 č. 1213, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní 

E. P., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- měsíčně. 
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 č. 1214, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní 

A. P., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- měsíčně. 

 č. 1322, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní 

M. R., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- měsíčně. 

 č. 1323, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní 

K. B., a to na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 061,- měsíčně. 

 

22.2016/381RM-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 k bytu č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou F. H., na dobu určitou 

od 1.1.2017 do 31.03.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 2.495,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 

 

22.2016/382RM-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 k bytu č. 2/1 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou K. F., a to na dobu určitou 

od 1.1.2017 do 30.06.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 1.096,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 

 

22.2016/383RM-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 k bytu č. 2/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou P. B., a to na dobu 

určitou od 1.1.2017 do 31.03.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 741,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově 

měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. 

 

22.2016/384RM-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 k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou E. a P. S., a to na dobu 

určitou od 1.1.2017 do 30.06.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2.715,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

22.2016/385RM-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 k bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, J. a F. S., a to na 

dobu určitou od 1.1.2017 do 30.06.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.145,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 
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22.2016/386RM-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 k bytu č. 9 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou J. a M. S., a to na dobu 

určitou od 1.1.2017 do 30.06.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.903,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

22.2016/387RM-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 k bytu č. 3 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou M. K., a to na dobu 

určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.100,- Kč měsíčně. Pronajímatel požaduje zaplacení jednorázově 

měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. 

 

22.2016/388RM-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 k bytu č. 4 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, L. V., a to na dobu 

určitou od 1.1.2017 do 31.03.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.585,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

22.2016/389RM-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 k bytu č. 5 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, M. a J. K., a to na 

dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.275,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

22.2016/390RM-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 k bytu č. 1 v domě čp. 473, ul. 5. Května v Ledči nad Sázavou J. a J. N., a to na dobu 

určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 4.055,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

22.2016/391RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát se práva a prominout 

dluh v přestupkové agendě vůči zemřelému Z. V., dříve bytem Kožlí. 

 

22.2016/392RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odepsání přeplatků za odpady 

dle předloženého seznamu v celkové výši 47.549,- Kč za období 2008 – 2013. 

 

22.2016/393RM-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 

veřejných službách č. 110/2017 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM 
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transport. a.s. Jihlava na rok 2017 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je linka č. 

350310 Humpolec – Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě 

kompenzace 100%. Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše 

uvedené smlouvy. 

 

22.2016/394RM-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 Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě č. 641/155/2010-11 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění 

dopravní obslužnosti v roce 2010 - 2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou ARRIVA VČ a.s. 

Chrudim v předloženém znění. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy od 1. 1. 

2017 do 31. 12. 2018 Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu 

Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě. 

 

22.2016/395RM-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 Dodatku č. 7 ke 

Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro roky 

2010-2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny 

dopravního výkonu pro rok 2017 na lince č. 200032 (E32) Vlašim – Čechtice – Ledeč nad 

Sázavou, spoje č. 8, 9 a 11. Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu 

Dodatku č. 7 k výše uvedené smlouvě. 

 

22.2016/396RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění zájezdového 

představení dle přílohy uzavřenou se Simonou Klímovou, zastoupenou Michalem Kopeckým 

(C. Boudy 270, 274 01 Slaný, IČ 87631364) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

22.2016/397RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného 

na vystoupení ÚSMĚVY ZDĚŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ ve výši 

200,- Kč/1 vstupenka. 

 

22.2016/398RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva 

města v 1. čtvrtletí roku 2017, a to: 16. 1., 27. 2. 

 
22.2016/399RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia, 

hudební skupině vedené p. Křikavou, bytem Ledeč nad Sázavou ul. Zahradní čp. 1257, 

v rámci kulturní akce „hraní u stromečku“ dne 23. 12. 2016 od 17.00 hod. na Husově náměstí 

a souhlasí s přítomností pracovníků veřejně prospěšných prací při montáži pódia s tím, že 

žadatel provede demontáž a zajistí dopravu pódia. 

 

III. RM svěřuje 

 

22.2016/1RM-sv) Rada města Ledeč nad Sázavou svěřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy – oddělení majetku 

a investic Městského úřadu v Ledči nad Sázavou uzavírání nájemních smluv na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města, na dobu kratší než 30 dnů za rok a dále krátkodobý pronájem 

(max. 2 dny) nebytových prostor. Cena pronájmu pozemku nesmí být nižší, než by činil 
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poplatek vypočtený podle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Cena pronájmu nebytových prostor nesmí 

být za jeden den nižší než 500 Kč.  

ZRUŠENO usnesením č. 18.2017/11RM-r) ze dne 28. 8. 2017. 

 

IV. RM jmenuje 

 

22.2016/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje paní Lenku Smítkovou 

tajemnicí Komise pro občanské záležitosti s účinností od 1. 1. 2017. 

 

V. RM odvolává 

 

22.2016/1RM-odv) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolává s účinností od 1. 1. 2017 pí 

Marii Bělohradskou z funkce tajemnice Komise pro občanské záležitosti. 

 

VI. RM ruší 

 

22.2016/4RM-ru) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení č. 6.2011/1RM-sv) ze dne 30. 

3. 2011, kterým RM Ledeč nad Sázavou svěřuje odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč 

nad Sázavou, uzavírání nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví města, a to jen na 

pronájmy kratší pěti dnů a u pronájmu pozemků pro stavbu lešení na dobu kratší třiceti dnů. 

Cena pronájmu nesmí být nižší než by činil poplatek vypočtený podle Obecně závazné 

vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství a dále na krátkodobý pronájem maximálně na dva dny nebytových prostor. Cena 

pronájmu za jeden den nesmí být nižší než 500,- Kč.   

 

 

VII. RM neschvaluje 

 

22.2016/16RM-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 příspěvku na 

dovybavení a rekonstrukci bytu č. 8 v domě č. p. 572,  ul. Jaroslava Haška, Ledeč nad 

Sázavou, ve výši 46 869,- Kč, Ing. D. J., Ledeč nad Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 12. 12. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 


