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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/RM 

konané dne 4. února 2019 

 

21/2019/03/RM – Program zasedání 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje program schůze dle předloženého návrhu. 

 

22/2019/03/RM – Kontrola plnění usnesení RM 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady 

města. 

 

23/2019/03/RM – Kontrola plnění usnesení ZM 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení 

Zastupitelstva města. 

 

24/2019/03/RM – Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 

– Mateřská škola 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu PO - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 71004084.   

 

25/2019/03/RM – Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 

– Středisko volného času 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu PO - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 72051540. 

26/2019/03/RM – Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 

– Základní škola 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu PO - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 71008951. 

 

27/2019/03/RM – Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 

– Základní umělecká škola 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu PO - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 72051566 

s tím, že v souladu s naším schváleným rozpočtem na rok 2019 ze dne 21.1.2019 bude navýšen 

příspěvek od zřizovatele o financování akce „ZUŠ open“ následovně: z 47.000,- Kč na 70.000,- 

Kč. 

 

28/2019/03/RM – Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce  majetku   

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2  písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 

25/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) s Mateřskou školou Ledeč nad 

Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Stínadla 1049, Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

29/2019/03/RM – Odvolání člena Komise RM pro pronajímání bytů zvláštního určení    

Rada města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů člena Komise rady města pro pronajímání bytů zvláštního 

určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou paní M. K. 
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30/2019/03RM – Jmenování nového člena Komise RM pro pronajímání bytů zvláštního 

určení   

Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů nového člena Komise rady města pro pronajímání bytů 

zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou paní G. H. 

 

31/2019/03RM – Uzavírání Příkazních smluv k zajištění slušného pohřebení zemřelých obcí   

Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu § 102 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve  znění 

pozdějších předpisů, svěřuje do pravomoci Odboru vnitřní správy Městského úřadu Ledeč nad 

Sázavou, uzavírání Příkazních smluv k zajištění slušného pohřbení zemřelých obcí a následné 

uplatňování pohledávek v dědickém řízení po zemřelých s účinností od 5. 2. 2019. 

 

32/2019/03/RM – Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

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. 1104, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. J., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 1. 3. 2019 do 28. 2.2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1 061,- Kč měsíčně. 

 

33/2019/03/RM – Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

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. 1103, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní B. K., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1 061,- Kč měsíčně. 

 

34/2019/03/RM – Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

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. 13, ul. 5. května 

1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní D. N., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1 021,- Kč měsíčně. 

 

35/2019/03/RM – Ukončení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

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 k bytu č. 1321, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou, uzavřené s p. M. H., Ledeč nad 

Sázavou dohodou ke dni 28. 2. 2019. 

 

36/2019/03/RM – Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou 

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 k bytu č. 1321, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem B. U., Praha 4 a to na dobu 

určitou od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020 s tím, že se do uvedeného bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 059,- Kč měsíčně. 

 

37/2019/03/RM – Smlouva o zprostředkování uměleckého pořadu – Pata a Mat jedou na 

dovolenou 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu 13001095 (dle 

přílohy) uzavřenou mezi Kulturním portálem.cz, s.r.o. (se sídlem Hlavní 251, 250 65 Bašť, IČO: 

28507061, zastoupený panem L. S.) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 



2019/03/RM  3/3 

 

38/2019/03/RM – Cena vstupného na představení Pat a Mat jedou na dovolenou  

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 Pat a Mat jedou na 

dovolenou ve výši 100 Kč dítě, 120 Kč dospělý. 

 

39/2019/03/RM – Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“   

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

a dne 10. března 2019 vyvěsit tibetskou vlajku na průčelí budovy městského úřadu v Ledči nad 

Sázavou. 

 

40/2019/03/RM – Přehled o neplacení nájemného za pronájem bytů v majetku Města   

Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení nájemného za pronájem bytů 

v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 30.11. 2018) a zároveň bere na vědomí předložený 

vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

41/2019/03/RM – Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2818, k.ú. Ledeč n. S. 

Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 84 odst. 4 zákona č. 

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

parc. č. 2818 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1500 m
2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou za účelem 

skladování dřeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

         starosta města             místostarostka 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 4. 2. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 


