
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 31. října 2011 

15/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
15.2011/45RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
15.2011/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 
 

II.  RM schvaluje: 
15.2011/222RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s  § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu ze dne 
21.10.2011 (dar na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích města Ledeč nad Sázavou) 
uzavřenou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a 
pověřuje starostu města jejím podpisem.   
15.2011/223RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu oken v budově 
polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 u nebytových prostor pronajatých 
firmou Lékárna Média, se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 firmou Atos spol. 
s r.o. Ledeč nad Sázavou 
15.2011/224RM-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 výměny oken formou 
předplaceného nájemného po předložení předávacího protokolu a konečné fakturace, na 
základě těchto dokladů bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě a zmocňuje starostu města 
podpisem. 
15.2011/225RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. 
m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy č. 2622 o 
nájmu hrobového místa č. 438 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou s paní M. K., bytem 
Praha 9 na dobu tří let.  
15.2011/226RM-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 dílo se 
společností Technické služby s r.o. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této 
smlouvy. 
 
 
 
 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
V Ledči nad Sázavou 31. 10. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 


