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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 29. listopadu 2017 

27/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

27.2017/49RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí konání kulturní akce na 

Husově náměstí – „Živý betlém aneb putování za betlémskou hvězdou“ pořádanou 

Římskokatolickou farností – děkanstvím, se sídlem Mlýnská 148. 584 01 Ledeč nad Sázavou 

dne 30. 12. 2017. 

II. RM schvaluje 
 

27.2017/379RM-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 nájmu 

nebytových prostor - dvě místnosti, suterén v domě čp. 555, ulice Ke Stínadlům, který stojí na 

pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou  o výměře  65,90 m
2 

s panem J. H., 

Ledeč nad Sázavou na dobu určitou do 31. 3. 2018 za částku - měsíční nájemné 1318,- Kč + 

záloha na služby 52,- Kč, ostatní platby (voda, el. energie, teplo) budou vyfakturovány dle 

skutečnosti ke dni ukončení nájemní smlouvy, a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy.  

Snížená výše nájemného byla stanovena s ohledem na to, že prostory jsou dlouhodobě 

neobsazené a nebudou nájemcem využívány pro podnikatelskou činnost, ale pouze jako 

dočasné skladovací prostory. 

 

27.2017/380RM-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 Rámcové smlouvy 

č. 163- ABC- BŠ 2017 na dodávku a montáž IRTN a měřičů tepla a na rozúčtování nákladů 

na teplo pro budovu polikliniky v ul. Habrecká čp. 450 a budovu Barborky čp. 790 se 

společností ista Česká republika s.r.o. se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha, IČO: 

61056758 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

27.2017/381RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou chvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu nebytových 

prostor č. HB 2/2017 na  pronájem 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. Ledeč nad 

Sázavou se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 

130 00 Praha 3, zastoupenou Ing. Jiřím Kropáčem, IČO: 41197518 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

27.2017/382RM-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 

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
, části pozemku parc. č. 169/9 – zahrada o 

výměře 83 m
2 

a části pozemku parc. č. 270/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 

14 m
2
 vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou.  
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27.2017/383RM-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 části 

pozemku parc. č. 2818 o výměře 650 m
2
 v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

III. RM jmenuje 

 

27.2017/6RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 12. 2017 velitele 

Požární hlídky Habrek pana T. V., Ledeč nad Sázavou - Habrek a členy Požární hlídky 

Habrek pana B. K., Ledeč nad Sázavou, O. Č., Ledeč nad Sázavou – Habrek, V. R., Ledeč 

nad Sázavou - Habrek, L. M., Ledeč nad Sázavou – Habrek, D. V., Ledeč nad Sázavou – 

Habrek a J. K., Ledeč nad Sázavou. 

 

IV. RM zřizuje 

 

27.2017/1RM-z) Rada města Ledeč nad Sázavou zřizuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 12. 2017 Požární 

hlídku Habrek. 

 

V. RM pověřuje 
 

27.2017/2RM-pov) Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje starostu města k vysílání 

Požární hlídky Habrek v případě potřeby (např. požáru, povodně, mimořádné události atd.) i 

do dalších místních částí Ledče nad Sázavou tj. Souboře a Obrvaně a města Ledeč nad 

Sázavou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma          Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 29. 11. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 

 

 

 

 

 

 

 


