
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 25. února 2013 

5/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

5.2013/13RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
5.2013/14RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
5.2013/15RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí uvolnění bytu zvláštního 
určení č. 37 v ul. 5. května 1252 v domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou. 
 
 

II.  RM schvaluje: 
5.2013/67RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění A. Z. prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 7/1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 
2014. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 604,- 
Kč měsíčně. 
5.2013/68RM-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. 37, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní M. 
K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1070,- 
měsíčně. 
5.2013/69RM-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 ust. § 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 1207 v ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 28. 2. 2013. 
5.2013/70RM-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 ust. § 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 21 v ul. 5. května 1252 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 28. 2. 2013. 
5.2013/71RM-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. 1207, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
M. Z. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1286,- 
měsíčně. 
5.2013/72RM-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. 21, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní H. 
S. bytem Praha a to na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2078,- měsíčně. 
5.2013/73RM-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 části pozemku 



86 m2 parc.č. poz. 1685/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou – parkoviště (ul. Barborka) za částku 
35.000,- Kč plus DPH s tím, že OdMI zajistí po ukončení nájmu pozemku převzetí a uvedení 
plochy pronájemcem do původního stavu. RM pověřuje starostu města k podpisu nájemní 
smlouvy.  
5.2013/74RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program jednání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou dne 4. 3. 2013. 
 

III.  RM ruší : 
5.2013/1RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení ze dne 3. září 2012 č. 
II/16/2012/194RM-s) týkající se vybudování informačního sms kanálu s tím, že infokanál se 
nebude zřizovat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 

     starosta města                                           místostarosta 
 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 25. 2. 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


