
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 12. března 2012 

5/2012/RM 
 
 

I.  RM bere na vědomí : 
5.2012/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
5.2012/12RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
5.2012/13RM-s) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí seznam aktualizovaných 
žádostí o pronájem bytu Města Ledeč nad Sázavou k 29. 2. 2012.  
5.2012/14RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí nabídku firmy eCENTRE, 
a.s., se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00  Praha 7, pobočka Brandlova 1243/8, 702 
00  Ostrava na systém celostního nákupního procesu založeném na participačním modelu 
s Městem Havlíčkův Brod. 
 

 

II.  RM schvaluje : 
5.2012/44RM-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, návrh souhlasu 
pro FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou na dočasné užívání letního stadionu do doby uzavření 
řádných smluv a pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasu. 
5.2012/45RM-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, dodatek č. 2 ke 
smlouvě o pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů v budově polikliniky v Ledči nad 
Sázavou ul. Habrecká čp. 450 a to snížením počtu reklamních nosičů na 4 ks s firmou H - 
Média, se sídlem Praha 1, Řeznická 17 a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. 
5.2012/46RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 712 odst. 5 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů schvaluje V. P. poskytnutí přístřeší, a to 
1 místnost s bezbariérovým přístupem v přízemí objektu k bydlení v Ledči nad Sázavou, 
s právem spoluužívání sociálního zařízení nacházejícího se v objektu občanské vybavenosti 
v Ledči nad Sázavou, za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě.  
5.2012/47RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje F. H. prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012. Rada 
města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2.495,- Kč. 
5.2012/48RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 710 odst. 1 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost paní R. N. o ukončení 
nájmu bytu č. 2/1 v Ledči nad Sázavou, dohodou ke dni 16. 3. 2012.  
 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
5.2012/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje zapojení Města Ledeč nad 
Sázavou do projektu na systém celostního nákupního procesu, založeném na participačním 
modelu s Městem Havlíčkův Brod dle nabídky firmy eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 
1595/14, 170 00  Praha 7, pobočka: Brandlova 1243/8, 702 00  Ostrava. 



IV.  RM ukládá : 
5.2012/3RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic zahájit 
potřebné kroky k vytvoření projektové dokumentace k chodníku ve Vrbce. 
 

 

 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 12. 3. 2012       
Zapsala: Lenka Ryšavá 
 


