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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 22. ledna 2018 

02/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

02.2018/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, změnu rozpisu rozpočtu 

Města Ledeč nad Sázavou na rok 2018 číslo RM02_RO01- včetně tabulky „změna rozpisu 

rozpočtu č. RM02_180122“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

02.2018/5RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 30. 11. 2017) a zároveň bere 

na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

02.2018/36RM-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 finančního daru z 

rozpočtu města pro rok 2018 - Římskokatolická farnost - děkanství Ledeč nad Sázavou v 

celkové výši 2000,- Kč. 

 

02.2018/37RM-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 2018 – Společenství pracovníků školy Ledeč nad Sázavou, z. s. „úhrada nájemného na 

Maturitní ples Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou“ ve výši 7.000,- Kč. 

 

02.2018/38RM-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 dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. OdMI/142/2016/N ze dne 30. 12. 2016 a dodatku č. 1 

ze dne 20.01.2018 na pronájem místností o výměře 149,28 m
2
 v budově polikliniky, Habrecká 

čp. 450 v Ledči nad Sázavou s Vysočinskou nemocnicí s.r.o., 5. května 319, 396 01 

Humpolec, IČO: 25257005, zastoupenou paní Mgr. L. S. s účinností od 1. 4. 2018 a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku.  

 

02.2018/39RM-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 dobu určitou, s platností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018) na pronájem části pozemku parc. 

č. 2215/23 – ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1- ostatní plocha, ostatní 

komunikace, oba k. ú. a obci  Ledeč nad Sázavou – prostranství Husova náměstí mimo 

komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně a to jedenkráte za měsíc (3. 4., 9. 5., 5. 6., 3. 7., 

7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11.) a v měsíci prosinci pro vánoční trhy v termínech 5. 12. a 19. 12. 

2018 s Ing. F. F., 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 66803233 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy.  

 

02.2018/40RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové znění Smlouvy o nájmu 

hrobového místa v souladu s účinností novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. 
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02.2018/41RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu 

č. 21, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. Ď., 

bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 067,- Kč měsíčně. 

02.2018/42RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí 

pohledávky za nájem a služby spojené s užíváním bytu zvláštního určení č. 25, ul. 5. května 

1252, Ledeč nad Sázavou vůči zemřelému J. T., 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 1 288,- 

Kč. 

 

02.2018/43RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu, jejímž předmětem 

je  pronájem synagogy čp. 252 v ulici Na Potoce, umístěné na pozemku parc.č.st. 172 – o 

výměře 131 m2 a přilehlého pozemku parc.č. 2215/58 – ostatní komunikace o výměře 114 m2 

vše v kat. území Ledeč nad Sázavou se společností Matana a.s.,se sídlem Malá Štupartská 

646/1, 110 00 Praha 1, Staré Město a pověřuje starostu města  podpisem smlouvy. 

 

02.2018/44RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci „III/01830, 

01830a Ledeč n. S. – křižovatka s MK“ zpracovanou Krajskou správou a údržbou silnic, 

příspěvkové organizace. Do komise pro posouzení a hodnocení nabídek za Město Ledeč, jako 

zadavatele č. 2 deleguje Jiřího Vránu a Mgr. Moniku Kadlecovou, náhradníci: Ing. Zdeněk 

Tůma, Mgr. Jana Hospodková. 

 

02.2018/45RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

f) a j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizační 

struktury městského úřadu dle předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 2. 2018. 

 

 

III. RM stanovuje 

 

02.2018/1RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 2. 2018 

celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 32 zaměstnanců. 

 

02.2018/2RM-st) Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 2. 2018 

celkový počet zaměstnanců města v organizační složce Informační centrum na 4 zaměstnance. 

V období duben až říjen včetně 6 zaměstnanců. 

 

 

IV. RM neschvaluje 

 

02.2018/1RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

rozpočtu města pro rok 2018 paní H. a panu T. na rekonstrukci sociálního zařízení. 
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02.2018/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia 

Obci Nová Ves u Světlé na akci – „Oslavy obce Nová Ves u Světlé“, která se má konat 9. 6. 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 22. 1. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 
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