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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 16. dubna 2018 

08/2018/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí 

 

08.2018/13RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

08.2018/14RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

08.2018/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o konání 

zdravotně preventivní akce Oborové zdravotní pojišťovny dne 6. 6. 2018 od 8:00 hod do 

13:00 hod na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou – zvláštní užívání veřejného prostranství 

o výměře 25 m² (umístění obytného automobilu o velikosti 7 x 3 m, 2 stolky a 2 ks fly 

bannerů), poplatek za užívání veřejného prostranství bude stanoven v souladu s Obecně 

závaznou vyhláškou Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

 

08.2018/16RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 28.2.2018) a zároveň bere na 

vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

08.2018/17RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 

Města Ledeč nad Sázavou na rok 2018 číslo RM03_RO02- včetně tabulky „změna rozpisu 

rozpočtu č. RM03_180416“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

08.2018/130RM-s) Rada města Ledče nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu na „Spořící účet 

pásmový a Spořící účet s výpovědní lhůtou pásmový“ od Sberbank CZ, a.s., IČO 250 

83 325, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem. 

 

08.2018/131RM-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 pronájem části pozemku par. č. 2215/23 (ostatní plocha, silnice) na Husově náměstí  - 

dva ohrazené čtverce - každý o výměře cca 9 m², před Sportbarem Starwin, Husovo náměstí 

72, Ledeč nad Sázavou, v termínu od 25. 4. 2018 do 25. 10. 2018, za účelem umístění a 

provozování letní předzahrádky určené k poskytování služeb (občerstvení, restaurace, atd.), 

za cenu ve výši 3. 294,- Kč (osvobozené plnění dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH), se 

společností EUROPEAK s.r.o., Pod Altánem 9/105, 100 00 Praha 10, IČ: 26698684 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
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08.2018/132RM-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. 3, ul. Mlýnská čp. 145, Ledeč nad Sázavou J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to 

na dobu určitou od 17. 4. 2018 do 30. 6. 2018. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 1 100,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázové měsíční zálohy na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

08.2018/133RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pořízení aplikace eDPO od 

společnosti DataLite, spol. s r.o. za cenu 968,- Kč měsíčně. 

 

08.2018/134RM-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 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (stavba 

Ledeč n/S, ZTV Na Pláckách, přeložka vdvn) a úhradě nákladů spojených s přeložkou 

(předpokládaná výše nákladů činí 480 082,- Kč bez DPH) se společností ČEZ Distribuce, a. 

s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy.  

 

08.2018/135RM-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 

členům SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení zatemnění sokolovny pro akci pořádanou Střediskem volného času, p. o., 

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou – Ledečský taneční pohár 16. ročník, konaný dne 28. 4. 

2018. Zatemnění bude provedeno 4 členy SDH Ledeč nad Sázavou dne 27. 4. 2018 a 

sejmutí zatemnění dne 29. 4. 2018.  

 

 

III. RM ukládá 

 

08.2018/7RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá odboru OVS včas písemně 

upozornit stávající nájemce bytu č. 1, ul. 5. května 473, Ledeč nad Sázavou J. N. a J. N. o 

ukončení nájmu bytu k 30. 6. 2018 a vyzvat k vyklizení a předání bytu správci bytového 

fondu ATOS, s.r.o. 

 

 

IV. RM odkládá 

 

08.2018/3RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření 

Smlouvy o poskytování služeb mobilní aplikace Česká obec se společností Urbicus s.r.o. 

 

08.2018/4RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci 

nájmu nebytových prostor v budově polikliniky, ulice Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou, 

se společností Jatka Janovice s.r.o., se sídlem Zbraslavice 331, 285 21, IČO: 474 50 380. 
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V. RM neschvaluje 

 

08.2018/5RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, další prodloužení/uzavření 

nájemní smlouvy k bytu č. 1, ul. 5. května 473, Ledeč nad Sázavou po ukončení stávající 

nájemní smlouvy, která byla uzavřena na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 s J. N. a J. N., 

Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 16. 4. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 
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