
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 14. listopadu 2013 

25/2013/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

25.2013/83RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

25.2013/84RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

25.2013/85RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o 

srozumitelnosti vysílání městského rozhlasu. 

25.2013/86RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, před provozovnou Starwin, firmě 

BioFish s.r.o. Horní Paseka čp. 40, za účelem prodeje ryb ve dnech 21. - 23. 12. 2013. 

 
 

II. RM schvaluje: 

25.2013/268RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu  s § 102 odst. 2, písmeno m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje bezúplatný 

pronájem 1 místnosti (I.NP) včetně příslušenství v budově  čp. 16, Husovo náměstí  v Ledči 

nad Sázavou, klientům Domova Háj, Háj čp. 1253, Ledeč nad Sázavou v termínu od 10.12. do 

11.12.2013 v době od 09,00-15,30 hod.  za účelem  konání tradiční vánoční výstavy výrobků.  

25.2013/269RM-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. 12, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní A. Š. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 12. 

2013 do 31. 12. 2015. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- 

měsíčně. 

25.2013/270RM-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. 21, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě 

s pečovatelskou službou paní J. B. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 16. 12. 

2013 do 31. 12. 2014. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2078,- 

měsíčně. 

25.2013/271RM-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 jednání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 25. 11. 2013. 

25.2013/272RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Programu 

rozvoje venkova na realizaci projektu „Kulturní infrastruktura – pódium“ ve výši 270 000 Kč 

a zmocňuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR. 

25.2013/273RM-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 100 % dotace ve výši 

42.065 Kč na ošetření lipového stromořadí v lokalitě Rašovec.  Dotace byla přidělena městu 



Ledeč nad Sázavou rozhodnutím MŽP ze dne 5.11.2013  pod č. j. 76722/ENV/135304/610/13 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 115160“ -  Ošetření stromořadí v Rašovci, 

id.č.EDS :115D165004272.  
25.2013/274RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů 

členů SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou, 

k zabezpečení požární ochrany při pořádání „lampionového průvodu spojený s rozsvícením 

vánočního stromu“, který se bude konat dne 1. prosince 2013 na Husově náměstí a při 

pořádání „Mikulášské nadílky“, která se bude konat 5. prosince 2013 v prostorách hradních 

nádvoří ledečského hradu, pořádané Střediskem volného času, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou. 

25.2013/275RM-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 

roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, o. s. ve výši 

30.000,- Kč. 

25.2013/276RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souvislosti s připravovaným 

prodejem majetku státu případný prodej pozemků parc. č. 795, 2624/1, 2624/2 v k. ú. Ledeč 

nad Sázavou společnosti KOWA s. r. o. se sídlem Pod Šeptouchovem 510, Ledeč nad 

Sázavou jelikož jí nejsou známy skutečnosti, které by měly vliv na připravený prodej majetku 

státu do vlastnictví právnické osoby a ani městu nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

tomuto prodeji bránily. 

 

 

III. RM ukládá: 

25.2013/8RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy, aby v případě 

že společnost KOWA s. r. o, Pod Šeptouchovem 510, Ledeč n. S. získá do svého vlastnictví 

pozemek parc. č. 2624/1 v k.ú. Ledeč n. S., předložil Radě města smlouvu o smlouvě budoucí, 

která zajistí veřejnosti průchod přes předmětný pozemek a v případě nesplnění tohoto závazku 

zaplatí společnost dohodnutou smluvní pokutu. 

ZRUŠENO usnesením č. 10.2015/3RM-r) dne 4. 5. 2015. 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 14. listopadu 2013       

Zapsala: Andrea Rajdlová 


