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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 22. října 2018 

19/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

19.2018/38RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

19.2018/39RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

19.2018/40RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zapojení Střediska volného 

času Ledeč nad Sázavou do dotační výzvy Šablony II č.02_18_063. 

 

19.2018/41RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31. 8. 2018) a zároveň 

bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

II. RM schvaluje 

19.2018/299RM-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 ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 31. 10. 2018. 

 

19.2018/300RM-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 pro pana J. D. v celkové výši 5.000,- Kč na hokejovou výstroj a výzbroj 

včetně cestovních výloh A. D. 

 

19.2018/301RM-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 Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání č. OdMI/113/2016/N ze dne 30. 12. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 

1. 2018 na pronájem 3 místnosti – ordinace, o výměře 44,0 m
2
 v 3.NP, v budově polikliniky čp. 

450 v Ledči nad Sázavou se společností AVR-Dent s.r.o., IČO: 24746134, se sídlem Malostranská 

400, 285 22 Zruč nad Sázavou, dohodou ke dni 31. 12. 2018 a pověřuje starostu města k podpisu 

dohody. 

 

19.2018/302RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 39 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu nebytových 

prostor - 3 místnosti v 3. NP o výměře 44,00 m
2
 v domě č.p. 450, který je součástí pozemku parc. 

č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

19.2018/303RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

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

k podnikání č.OdMI/114/2018/N na nájem nebytového prostoru o ploše 24,98 m
2
 umístěného v 2. 

NP v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, která stojí na pozemku parcela č. st. 

491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. K., 58401 Ledeč nad Sázavou,  IČO: 66266050 na dobu 

určitou do 31. 12. 2018 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

19.2018/304RM-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 č. OdMI/115/2018 – N 

na pronájem části pozemku parc. č. 2215/37 – ostatní komunikace, ostatní plocha a části pozemku 
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parc. č. 2215/101 – ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 90 m
2
 oba v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou s panem J. S., 584 01 Kožlí a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

19.2018/305RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění svačinového automatu společnosti 

Delikomat s.r.o. v prostorách zimního stadionu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

19.2018/306RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k „Dohodě o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-VZ-17/2018“ ze 

dne 22. 3. 2018 uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

k podpisu tohoto dodatku.  

 

19.2018/307RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Dodatek č. 7 ke Smlouvě o 

závodním stravování ze dne 19. 8. 2008. Rada města zmocňuje starostu města podpisem výše 

uvedeného Dodatku č. 7. 

 

19.2018/308RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Dodatek č. 5 ke Smlouvě o 

poskytování dodávek stravy ze dne 17. 8. 2009. Rada města zmocňuje starostu města podpisem 

výše uvedeného Dodatku č. 5. 

 

19.2018/309RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zpracování dat a Smlouvu o 

podmínkách Sdílení dat se společností Asseco Solutions, a.s. a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

19.2018/310RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 

parc. č. 209/7 o výměře 10 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, v ul. Jaroslava Haška (celková 

výměra pozemku parc. č. 209/7  je 1379 m²). 

 

19.2018/311RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění zabezpečení požární ochrany 

v rámci „Ohňostroje“ dne 28. 10. 2018 v počtu 6 členů SDH bez úhrady osobních nákladů členům 

SDH Ledeč nad Sázavou. Pořadatelem „Ohňostroje“ je Město Ledeč nad Sázavou. 

 

19.2018/312RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

ukončení nájmu bytu č. 10, ul. 5. května 1202,  Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou paní M. V. dohodou ke dni 31. 10. 2018. 

 

19.2018/313RM-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 bytu zvláštního určení č. 10, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní R. K., Ledeč nad Sázavou, 

a to na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1 092,- měsíčně.  

 

19.2018/314RM-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. 8, 

ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. S., Ledeč nad 
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Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 054,- Kč měsíčně. 

 

19.2018/315RM-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. 

1101, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu V. P., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 878,- Kč měsíčně. 

 

19.2018/316RM-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. 33, 

ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. O., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2 080,- Kč měsíčně. 

 

19.2018/317RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody o úhradě dluhu mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou a A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou v předloženém znění a vzdání se 

práva a prominutí úroků z prodlení z dlužné částky v případě, že splátky budou hrazeny řádně 

v termínu. Rada města pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

19.2018/318RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu 

dle přílohy uzavřenou s Divadlem Dokola, spolek, zastoupeným P. K. (390 01 Tábor, IČ 

06736122) a pověřuje starostu města jejich podpisem.  

 

19.2018/319RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného na představení 

VODNICKÉ ŠTĚSTÍ ve výši 80,- Kč/dospělý a 50,- Kč/dítě. 
 

19.2018/320RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyvěšení záměru prodeje nepotřebného 

majetku: 1 ks elektrické smažící pánve výrobce ALBA Hořovice 

Nabídky zašlete nejpozději do 9.11.2018 do 10.00 hod., na obálku napište „pánev“ a v žádosti 

uveďte jméno příjmení, tel. kontakt, s uvedením ceny, která bude rozhodovat o pořadí prodeje. 

 

III. RM neschvaluje 

19.2018/14RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost pana F. J. týkající se opravy 

chodníku na parcele č. 2215/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou.   

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma               Ing. Hana Horáková 

     starosta města                      místostarostka 

 

V Ledči nad Sázavou 22. 10. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 


