
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 8. října 2012 

20/2012/RM 
 

I.  RM bere na vědomí: 
20.2012/63RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
20.2012/64RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
20.2012/65RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu 
nebytových prostor k 31. 12. 2012 – 2 místností o ploše 27,2 m2 v budově polikliniky v Ledči 
nad Sázavou, Habrecká 450 s panem J. S., bytem Ledeč nad Sázavou. 
 

II.  RM schvaluje: 
20.2012/217RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenovou nabídku od 
společnosti AF CityPlan, s.r.o., Jindřišská 17, Praha na zpracování projektové dokumentace 
„Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží“ a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo.  
20.2012/218RM-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, pronájem dvou 
místností v III.NP o ploše 29,57 m2 v budově polikliniky v ulici Habrecká č. 450, Ledeč nad 
Sázavou společnosti Eolion, a.s., Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou za cenu stanovenou RM 
ze dne 19.10.2006, č.u. 14.2006/219RM-s) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
20.2012/219RM-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, pronajmout část 
pozemku parc.č. 226/2  o ploše 60 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou panu M. V., bytem 
Ledeč nad Sázavou za cenu 10,- Kč/m2/rok s tím, že pozemek může být oplocen a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.  
20.2012/220RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru pronajmout 
nebytový prostor – 2 místností o ploše 27,2 m2 ve III. NP v budově polikliniky v Ledči nad 
Sázavou, Habrecká 450 (po panu J. S. u ordinace neurologie). 
20.2012/221RM-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. 1101, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 
V. P., trvale bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 15. 10. 2012 na dobu jednoho 
roku. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1878,- 
měsíčně. 
20.2012/222RM-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 panu F. H. prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 12. 
2012. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 
2495,- Kč. 



20.2012/223RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku“ 
uzavřenou s panem F. H. ze dne 8. 10. 2012. 
20.2012/224RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou na základě § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Dohodu o úhradě závazku“ 
uzavřenou s paní I. K. ze dne 8. 10. 2012. 
 

III.  RM neschvaluje: 
20.2012/19RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednání povolení od RM a 
případné zafinancování provedení elektrické přípojky pro klubovnu ZKO Ledeč nad Sázavou 
v prostoru bývalé skládky Rašovec a žádost zamítá. 

IV.  RM ukládá: 
20.2012/10RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finančnímu oddělení zařadit finanční 
částku ve výši 40.000,- Kč na investici „Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo 
nábřeží“ do rozpočtu ke schválení rozpočtových změn na zasedání ZM dne 26. 11. 2012. 
20.2012/11RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OdMI zajistit geometrický plán na 
výstavbu garáží na sídlišti, na pozemku parc.č. 2144/1 a 2136/9 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou. 
20.2012/12RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajištění stavebních prací 
spočívajících ve vybourání a osazení dveří mezi stávajícím nebytovým prostorem společnosti 
Eolion, a.s. a nebytovým prostorem po optiku p. Lamberským v termínu do 31. 10. 2012. 
 

V. RM ruší: 
20.2012/11RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ze dne 19. 10. 2006 
č. II/14.2006/218RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou týkající se  uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 226/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou o výměře 
cca 60 m2 (bude geometricky vytyčeno nebo odměřeno) s panem M. V., bytem Ledeč nad 
Sázavou za cenu 5,- Kč/m2 a rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
    starosta města                                                    místostarosta 

 
 
V Ledči nad Sázavou 08. 10. 2012       
Zapsala: Jana Merunková 
 



 

 


