
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 4. února 2013 

3/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

03.2013/8RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
3.2013/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva města. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
3.2013/24RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo na zpracování a 
podání žádosti o dotaci na akci Zateplení obvodového pláště MŠ Stínadla z operačního 
programu OPŽP s firmou IPIefekt s.r.o. se sídlem Viktora Huga 4,150 00 Praha 5 za částku 
199.000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 
3.2013/25RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Mandátní smlouvu na splnění všech 
povinností mandanta v záležitosti zadavatele veřejné zakázky na dodavatele realizace projektu 
„Zateplení obvodového pláště MŠ Stínadla s firmou IPIefekt s.r.o. se sídlem Viktora Huga 
4,150 00 Praha 5 za částku120.000,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu města k podpisu této 
smlouvy za předpokladu, že Město Ledeč nad Sázavou obdrží dotaci na předmětnou akci. 
3.2013/26RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění přílohu č. 1 k dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu 
městských lesů s Lesní společností, a.s., Ledeč nad Sázavou, kterou se nájemné za městské 
lesy v roce 2012 zvyšuje o částku 20 000,- Kč. 
3.2013/27RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu městských lesů 
s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se určuje nájemné za městské lesy pro rok 
2013 ve výši 540 000,- Kč.  
3.2013/28RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1  a  § 102  
odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru pronájmu části pozemku cca 86 m2 parc. č. poz. 1685/1v k.ú. Ledeč nad Sázavou – 
parkoviště u FÚ (ul. Barborka).  
3.2013/29RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů panu F. R. pronájem bytu 
v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 15. 2. 2013 do 31. 8. 2013. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1585,- Kč měsíčně. 
3.2013/30RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 710 odst. 1 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu bytu v Ledči 
nad Sázavou s paní M. U., a to dohodou ke dni 14. 2. 2013. 
3.2013/31RM-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 J. P. ze dne 30. 1. 2013. 



3.2013/32RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního příspěvku z 
prostředků vyčleněných radě města - Okresnímu sdružení hasičů Havlíčkův Brod na akci 
týdenního pobytu „Zasloužilých hasičů“ Kraje Vysočina v okrese Havlíčkův Brod ve výši 
5.000,- Kč. 
 
 
III.  RM doporučuje : 
 
3.2013/1RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje Ing. Zdeňka Tůmu jako 
zástupce města do konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele Gymnázia, Střední 
odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
  starosta města                                             místostarosta 

 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 4. 2. 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


