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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 18. prosince 2017 

29/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

29.2017/54RM-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. 2017. 

 

II. RM schvaluje 

 

29.2017/410RM-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/4/12-N ze dne 16. 1. 2012 na pronájem loděnice o zastavěné ploše 281,6 m2 sloužící 

k ubytovacím účelům spolu s dalšími přilehlými pozemky (parc. č. 168/1, 169/10, 169/8, část 

parc. č. st. 1361, část parc. č. 169/9 a PK 270) s panem M. N., Světlá nad Sázavou, dohodou 

ke dni 31. 12. 2017 a pověřuje starostu města podpisem dohody.  

 

29.2017/411RM-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 č. 

OdMI/117/2017/N na pronájem pozemku parc. č. st. 1946 – zastavěná plocha a nádvoří 

(loděnice) o výměře 274 m
2
, pozemku parc. č. 168/1 – zahrada o výměře 40 m

2
, pozemku 

parc. č. 169/10 - zahrada okolo loděnice o výměře 784 m
2
, pozemku parc. č. 169/8 – zahrada 

o výměře 164 m
2
, části pozemku parc. č. st. 1361 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 

m
2
 a části pozemku parc. č. 169/9 – zahrada o výměře 83 m

2 
a část parc. č. 270/2 – ostatní 

komunikace, ostatní plocha o výměře 14 m
2
 vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. H. a 

panem Z. T., Světlá nad Sázavou za částku 500,- Kč/měsíc včetně platné sazby DPH a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

29.2017/412RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem části pozemku 

parc. č. 2818 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 650 m
2
 v k. ú. Ledeč nad Sázavou panu 

D. P., Ledeč nad Sázavou na dobu neurčitou za částku 10,-Kč/m
2
/rok. 

 

29.2017/413RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osazení sprchového koutu 

v bytě č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, byt paní K. N., Ledeč nad Sázavou a to firmou 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 s tím, že celkové náklady ve výši 

26.221,15 Kč včetně DPH, budou hrazeny z bytového fondu.  

 

29.2017/414RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje M. K. a Mgr. R. K., nájemcům 

bytu č. 5, ul. Ke Stínadlům 556, Ledeč nad Sázavou smlouvu o podnájmu s R. P., Humenné, a 

to na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018. 

29.2017/415RM-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 pojistné smlouvy 

pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu a pojištění 
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odpovědnosti za újmu a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy č. 0516202018 – 

pojištění členů požární hlídky Habrek. 

29.2017/416RM-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 pojistné smlouvy 

pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu a pojištění 

odpovědnosti za újmu a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy č. 0516201018 – 

pojištění členů SDH Ledeč nad Sázavou. 

 

29.2017/417RM-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. K., Ledeč nad Sázavou, v rámci kulturní akce „hraní u stromečku“ 

dne 23. 12. 2017 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                      místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 18. 12. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


