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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 17. října 2016 

19/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

19.2016/51RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

19.2016/52RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

19.2016/53RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Přehled OS o nezaplacených 

pohledávkách - faktury k 13.10.2016“. 

 

19.2016/54RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí pí H. P. do 

společné domácnosti pí A. B. v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5. května 1207, byt č. 

1207 od 1. 10. 2016. 

 

19.2016/55RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou /stav k 31.08.2016/ a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

19.2016/56RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o plynofikaci 

kabin na letním stadionu. 

 

II. RM schvaluje 

 

19.2016/321RM-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 24. 10. 2016. 

 

19.2016/322RM-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 

na pronájem částí pozemků parc. č. 2512/1 o výměře 83 m² a parc. č. 2514 o výměře 2 m², 

oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou, na období 24 měsíců od předání staveniště, za částku 9,- 

Kč/m²/rok, s Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 

70890749, za účelem zřízení manipulační plochy a zřízení staveniště (dočasný zábor) v rámci 

stavby „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“ a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

19.2016/323RM-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, zveřejnění záměru 

výpůjčky pozemku parc. č. 2314/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m² v 

k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
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19.2016/324RM-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,  zveřejnění záměru 

prodeje pozemků parc. č. 1242/6 – orná půda o výměře 28 m
2
 a parc. č. 1242/7 o výměře 61 

m
2 

oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

19.2016/325RM-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,  zveřejnění záměru 

prodeje pozemku parc. č. 1684/3 – trvalý travní porost o výměře 263 m
2
 v k. ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

19.2016/326RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění místa podnikání 

(nejedná se o provozovnu) pana P. G na adresu ul. 28. října 1290/3, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou. 

 

19.2016/327RM-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 pronájmu -

zvláštní užívání veřejného prostranství na Husově náměstí u Morového sloupu v Ledči nad 

Sázavou (umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a ostatních 

služeb o rozměrech cca 10 m²), a to 2 x týdně (úterý a pátek), za účelem prodeje ovoce a 

zeleniny, do 31. 12. 2017. 

 

19.2016/328RM-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 pronájmu - 

zvláštní užívání veřejného prostranství na Husově náměstí u Morového sloupu v Ledči nad 

Sázavou (umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a ostatních 

služeb o rozměrech cca 12 m²), a to 1 x týdně (středa), za účelem prodeje grilovaných 

výrobků, do 31. 12. 2017. 

 

19.2016/329RM-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. 559, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou v Ledči nad Sázavou, 

manželům R. a M. Z., a to na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2.568,- Kč měsíčně. Pronajímatel 

nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za 

plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 

 

19.2016/330RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o realizaci hudební produkce 

Alexandre Glize (nar. 29. 8. 1983, adresa Štúrova 1155/28 Praha 4, 142 00) a pověřuje 

starostu města jejím podpisem.  

19.2016/331RM-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 vstupného na hudební 

produkci Alexandre Glize ve výši 100,- Kč/1 vstupenka, žactvo a studenti vstup zdarma. 

 

19.2016/332RM-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 

s ČKS Ledeč nad Sázavou – ZKO 730, IČ: 75126851, se sídlem Hradec 82, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
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19.2016/333RM-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 nájemní smlouvy č. 

OdMI/01/08-N ze dne 29.2.2008 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.7.2009 se ZKO 730 Ledeč 

nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této dohody.  

 

19.2016/334RM-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 oken v budově 

polikliniky v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

19.2016/335RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu v souladu s § 39 

odst.1   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejnění záměru 

směny nově vzniklého pozemku parc. čís. 2245/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 

434
 
m

2
, 

 
nově vzniklého pozemku parc. čís. 2245/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 

615 m
2
, nově vzniklého pozemku parc. čís. 913/20 orná půda o výměře 4065 m

2
, nově 

vzniklého pozemku parc. čís. 925 orná půda o výměře 497 m
2
, pozemku parc. čís. 926/2  

trvalý travní porost o výměře 7 m
2
, pozemku parc. čís. 926/4 trvalý travní porost o výměře 

142 m
2
, pozemku parc. čís. 926/1 trvalý travní porost o výměře 770 m

2
, pozemku parc. čís. 

918 orná půda o výměře 83 m
2
, pozemku parc. čís. 911 orná půda o výměře 72 m

2
, pozemku 

parc. čís. 916 orná půda o výměře 2931 m
2
, pozemku parc. čís. 917 orná půda o výměře 

303 m
2
, pozemku parc. čís. 913/12 orná půda o výměře 3035 m

2
, pozemku parc. čís. 906/4 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 241 m
2
, nově vzniklého pozemku parc. čís. 923 

díl ozn. „c“ orná půda o výměře 3314 m
2
 a nově vzniklého pozemku parc. čís. 920 díl ozn. 

„b“ orná půda o výměře 3472 m
2 

vše v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, dle GP č. 

2317-74/2016. 

ZRUŠENO usnesením č. 21.2016/3RM-ru) dne 21. 11. 2017. 

 

III. RM doporučuje 

 

19.2016/6RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč 

nad Sázavou zařadit náklady realizace akce „Plynofikace MŠ Družstevní“ do rozpočtu Města 

Ledeč nad Sázavou pro rok 2017. 

 

IV. RM ruší 

 

19.2016/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení RM č. 07.2016/119RM-s) ze 

dne 11. 4. 2016, kterým bylo schváleno předání budovy polikliniky do správy společnosti 

Atos spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 (cena za 

správu jednotky bez DPH (jednotka = nájemce): garáž – 100 Kč, ostatní jednotky – 260 Kč, 

jednotka neobsazená vytápěná – 800 Kč, jednotka neobsazená nevytápěná - 150 Kč) a 

uloženo OdMI zajištění vypracování příslušné smlouvy. 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

V Ledči nad Sázavou 17. 10. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Úřední záznam 
 

 

 

Po opravě písařské chyby usnesení č. 19.2016/326RM-s) zní takto: 

 

19.2016/326RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění sídla podnikatele 

(nejedná se o provozovnu) pana P. G., na adresu ul. 28. října 1290/3, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Žáčková 

Ledeč nad Sázavou 24. 10. 2016 

 

 

 

 

 

       Ing. Milena Peroutková 

              vedoucí odboru vnitřní správy 

 

 

 


