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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 11. října 2017 

22/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

22.2017/41RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

22.2017/42RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

22.2017/43RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.8.2017) a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

22.2017/44RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí oznámení o vystěhování 

z bytů ul. Čechova, Ledeč nad Sázavou. 
 

II. RM schvaluje 

 

22.2017/322RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006-04 na podporu poskytování sociálních služeb 

v roce 2017 ve výši 295.000,-Kč , dle rozhodnutí Kraje Vysočina 12.9.2017 usnesením č. 

0405/05/2017/ZK a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

22.2017/323RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 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 (10 m²) a v parku před budovou č. p. 71 (10 m²), 

dne 13. 10. 2017, 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.  

 

22.2017/324RM-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 části pozemku  parc. č. 209/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² 

(celková výměra pozemku – 1379 m²) v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za účelem uskladnění 

palivového dřeva s panem P. P., bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

22.2017/325RM-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, předložené nájemní 

smlouvy na pronájem volebních místností ve dnech 20. října a 21. října 2017 pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v celkové výši nájemného 

16.840,- Kč. RM zároveň pověřuje starostu města jejich podpisem.   

 

22.2017/326RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Dohody o svěření 
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osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ se 

slečnou E. B., pracovnicí organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou 

s účinností od 12. října 2017. 

 

22.2017/327RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3 zákona  č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Dohodu o úhradě dluhu„ 

uzavřenou s V. J. ze dne 20.9.2017 a zmocňuje starostu města jejím podpisem.  

 

22.2017/328RM-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, ukončení nájmu bytu 

zvláštního určení č. 33, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou paní M. T. dohodou ke dni 17. 10. 2017. 

 

22.2017/329RM-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, pronájem bytu zvláštního 

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

O., Ledeč nad Sázavou a paní M. Z., Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 18.10.2017 

do 31.10.2018. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2.080,- 

měsíčně. 

 

22.2017/330RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu o veřejném 

provozování OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (ČS armády 

786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

22.2017/331RM-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 na dodání 

hlasovacích lístků voličům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s firmou - 

Česká pošta, s. p. a pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše uvedené 

smlouvy. 

 

22.2017/332RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu, jejímž 

předmětem je koupě 2 kusů staveních buněk, s firmou AB-Cont s.r.o., se sídlem Hradec 

Králové, Kladská 465/4, PSČ 500 03 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

22.2017/333RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ekologickou likvidaci 

havarovaného vozidla Toyota Avensis a následné odhlášení motorového vozidla rz HBK 34-

64  z evidence motorových vozidel. 

 

22.2017/334RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ekologickou likvidaci vozidla 

VW Transporter rz 4J03385 a následné odhlášení motorového vozidla z evidence motorových 

vozidel. 

 

22.2017/335RM-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 dílo, jejímž 

předmětem je oprava lávky pod hradem, s firmou Kovofiniš,s.r.o., se sídlem Ledeč nad 

Sázavou, Podolí 600, PSČ 584 01 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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III. RM vydává 

 

22.2017/3RM-vy) Rada Města Ledeč nad Sázavou vydává na základě požadavku společnosti 

UNI, spol. s. r. o., IČ 49703528 se sídlem Slezská 2127/13, Praha 2 souhlasné stanovisko 

k vysílání JSDH Ledeč nad Sázavou k likvidaci případného požáru v areálu hotelu LUNA, 

Kouty 77, kdy tento souhlas je vydán v souvislosti s připojením EPS hotelu LUNA k pultu 

centralizované ochrany HZS Kraje Vysočina. 

 

IV. RM odkládá 

 

22.2017/7RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření dodatku 

servisní a materiálové smlouvy č. 14431466, se společností Konica Minolta Business 

Solutions Czech, s.r.o. pro tiskárnu Bizhub C224e. 

 

22.2017/8RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci 

pronájmu bytu č. 1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou. 

 

V. RM neschvaluje 

 

22.2017/14RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou manželům A. 

a J. M., Ledeč nad Sázavou.  

 

22.2017/15RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou manželům E. a 

P. S., Ledeč nad Sázavou. 

 

22.2017/16RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7/2, ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou manželům J. 

a F. S., Ledeč nad Sázavou. 

 

22.2017/17RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2, ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou P. B., Ledeč 

nad Sázavou.  

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma          Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

V Ledči nad Sázavou 11. 10. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


