
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 14. listopadu 2011 

16/2011/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí: 
16.2011/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
16.2011/48RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
16.2011/227RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 27 ul. 5. května 1252 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 30.11.2011. 
16.2011/228RM-s) 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 pronájem bytu zvláštního 
určení č. 27, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. 
P., bytem Dobrá Voda u Jedlé s tím, že se v nájemním bytě přihlásí k trvalému pobytu a to na 
dobu určitou od 1.12.2011 na dobu jednoho roku tj. do 30.11.2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- 
měsíčně. 
16.2011/229RM-s)  Rada  města Ledeč nad Sázavou  v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje T. K., bytem Praha 4, 
uzavření podnájmu s P. P., bytem Ledeč nad Sázavou v nebytových prostorách v Ledči nad 
Sázavou ul. Na Sibiři čp. 558-9 v Ledči nad Sázavou, za účelem výuky cizích jazyků 
s termínem od 1.12.2011. 
16.2011/230RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  ukončení nájmu 
na nebytové prostory  smuteční síně v Ledči nad Sázavou, Barborka 1100 s manželi J. a A. P., 
bytem Habrek, dohodou s termínem ukončení k 31.12.2011. 
16.2011/231RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a 102 odst. 3) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 
pronajmout nebytové prostory – smuteční síně, Barborka čp. 1100 v Ledči nad Sázavou.  

16.2011/232RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ÚSP Háj bezúplatný pronájem 
zasedací místnosti v přízemí budovy čp. 16 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou za 
účelem pořádání vánoční výstavy výrobků klientů tohoto zařízení, a to ve dnech 15. a 
16.12.2011.  
 
 

III.  RM ukládá: 
16.2011/10RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá správci bytového fondu firmě Atos 
s. r. o. Ledeč nad Sázavou průběžně se informovat na termíny schůzí Rady města a případné 
ukončení nájmu a termíny přidělení nových nájemních vztahů konzultovat s příslušným 
odborem Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 



IV.  RM odkládá: 
16.2011/6RM-o)  Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 2 písmena 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, pronájem bytu č. 4 v domě 
čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 
 
 

V. RM ruší : 
16.2011/4RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší své usnesení č. 13.2011/203RM-s) ze 
dne 19.9.2011, kterým bylo schváleno ukončení smlouvy o dodávce elektrické energie 
s firmou Centropol Energy a.s. se sídlem Ústí nad Labem ul. Vaníčkova čp. 1594/1. 
 
 
 
 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou 14. 11. 2011       
Zapsala: Lenka Ryšavá 

 


