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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/17/RM 

konané dne 30. září 2019 
  

293/2019/17/RM – Prodloužení nájemní smlouvy v DPS 

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. 37, ul. 5. května 

1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu F. Ř., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 

 

294/2019/17/RM – Prodloužení nájemní smlouvy v DPS 

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. 4 k Nájemní smlouvě na společný 

nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou s J. P., Praha 4 a V. 

B., Ledeč nad Sázavou (oba zastoupeni opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou), kterým 

se prodlužuje nájem bytu na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

295/2019/17/RM – Prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě 

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. 4, ul. Mlýnská 

145, Ledeč nad Sázavou P. J., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 

09. 2020. 

 

296/2019/17/RM – Prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě 

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. 6, ul. Ke 

Stínadlům 555, Ledeč nad Sázavou P. S., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 10. 

2019 do 30. 09. 2020. 

 

297/2019/17/RM – Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání na 

Poliklinice 

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. 4 ke smlouvě 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, který stojí na 

pozemku parc. č. st. 491/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. K., Ledeč nad Sázavou,  IČO: 

66266050 (předmětem dodatku je prodloužení nájemního vztahu uzavřeného na dobu určitou, 

a to do 31. 12. 2019 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku). 

 

298/2019/17/RM – Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních 

obchodů se společností FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno ul. Dr. Vrbenského čp. 2040 na rok 

2020 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních 

obchodů. 
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299/2019/17/RM – Záměr pronájmu celých pozemků – letní stadion 

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 celých pozemků parc.č: st. 

591; st. 1361; st. 1373/1; st. 1374; 169/7; 169/9; 169/11; 169/12; 169/13; 325/3; 892/1; 892/2; 

894/2; 2246; 2826; 2834; 2835; 169/14; 169/15; 169/16; 169/17; 169/18; 169/19; 169/20; 

270/1, části pozemku parc.č. 169/2 o výměře 1000m
2
, části pozemku parc.č. 815 o výměře 

4970m
2
, části pozemku parc.č. 893 o výměře 70m

2
, části pozemku parc.č. 270/2 o výměře 

160m
2
, části pozemku parc.č. 828/40 o výměře 140m

2
 a části pozemku parc.č. 892/5 o 

výměře 120m
2
, vše v obci a k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 30. 9. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková 

  


