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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 23. října 2017 

24/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

24.2017/45RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

II. RM schvaluje 

 

24.2017/338RM-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 30. 10. 2017. 

 

24.2017/339RM-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 termín zasedání zastupitelstva města 

v listopadu roku 2017, a to: 27. 11. 2017 od 16:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu na 

Husově náměstí. 

 

24.2017/340RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dodatku č. 10 ke smlouvě 

„KŘ-556/5-2009 o zabezpečení požární ochrany, uzavřené mezi městem Ledeč nad Sázavou a 

ČR – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina“ a zmocňuje starostu města k podpisu 

dodatku č. 10 této smlouvy. 

 

24.2017/341RM-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 1 

místnosti v prvním nadzemním podlaží o ploše 30 m², v budově č. p. 16 na Husově náměstí, 

na pozemku parc. č.  st. 218/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou.  

 

24.2017/342RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru pronájmu 1 

místnosti (nebytového prostoru) ve 3. NP o výměře 13,5  m
2
 a sklepní místnosti v 1. PP o 

výměře 8,16 m
2
 v budově polikliniky čp. 450, Habrecká v Ledči nad Sázavou na pozemku 

parc. č.  st. 491/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

24.2017/343RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Dodatek č. 4 ke 

Smlouvě o poskytování dodávek stravy ze dne 17. 8. 2009 a zmocňuje starostu města 

podpisem výše uvedeného Dodatku č. 4. 

 

24.2017/344RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města pro rok 2017 – skupina ULTIMA na „natočení a vydání nového CD skupiny 

ULTIMA“, ve výši 10.000,- Kč.  
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24.2017/345RM-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 chodníku včetně zábradlí k firmě Kovofiniš, s firmou UNIMONT J.C.K. 

s.r.o., se sídlem Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

24.2017/346RM-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 o dílo, 

jejímž předmětem je výměnu oken v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou s firmou Atos 

spol. s r.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí čp. 139 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku. 

 

24.2017/347RM-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 dodávka elektřiny pro odběrné místo v čp. 790, Barborka, Ledeč nad Sázavou - 

byt s firmou ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

III. RM souhlasí 
 

24.2017/3RM-sou) Rada města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se zřízením nového připojení 

nemovitosti – parc. č. 1679/3 ve vlastnictví pana S. V., na místní komunikaci v ul. Barborka, 

parc. č. 2324/1 oba v k.ú. Ledeč nad Sázavou dle předložené projektové dokumentace, č. 

zakázky 17103, kterou zpracovala společnost FORM Solution s.r.o. (P. S.) a dle stanovisek 

Povodí Vltavy (značka 49686/2017-242-Ja) a Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina 

(č.j. KRPJ-53687-1/ČJ-2017-161606) s tím, že pan V. zajistí na vlastní náklady pokácení 

dvou kusů stromů – javorů o obvodu 193 cm a 164 cm, které brání rozhledovým poměrům a 

jsou na pozemku parc. č. 2324/1 v majetku Města, a dřevo převeze na Městem určené místo. 

 

IV. RM neschvaluje 

 

24.2017/18RM-ne) Rada Města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, koupi hrobového zařízení, 

které se nachází na hrobovém místě č. 626 na Starém hřbitově v Ledči nad Sázavou od paní 

M. H., bytem Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma          Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 23. 10. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


