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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/15/RM 

konané dne 7. 8. 2020 

  

 

Rada města schvaluje:   

 

237/2020/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o převodu vlastnictví k 

majetku ČR, HZS Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 32, Jihlava - převod radiostanic 

systému Pegas včetně příslušenství a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

238/2020/15/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele elektrického konvektomatu 

do objektu školní jídelny, ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou, firmu TeS Chotěboř spol. s 

r.o., IČ: 60934395, Zednická čp. 558, Chotěboř. 

 

239/2020/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města pro rok 2020 organizacím a spolkům v celkové výši 15.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

240/2020/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Kraje 

Vysočina z MPSV na základě vydaného rozhodnutí Ministerstvo práce a sociálních, které 

uvolnilo účelovou dotaci na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s 

výkonem povolání v období epidemie koronaviru, ve výši 392.144,-Kč.  

 

241/2020/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. III. odst. 3 

Smlouvy o výpůjčce ze dne 3. 2. 2017, uzavřené s TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o. 

(vypůjčitelem), schvaluje souhlas s pronájmem části pozemku parc. č.  2310/11 – ostatní 

plocha o výměře cca 350 m² a pozemku parc. č. 2310/5 – ostatní plocha o výměře 217 m², oba 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou třetí osobě a to z důvodu rekonstrukce železničního tunelu na trati 

Kácov – Světlá nad Sázavou. 

 

242/2020/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku pozemků parc. č. 2031/1 a parc. č. 

2031/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a část pozemku parc. č. 295/2 v k.ú. Obrvaň, pořadateli - 

firmě  FORM Solution s.r.o. se sídlem Jeremenkova čp. 1211/40b Olomouc - zastoupené P. 

S., v době od 20.8.2020 – 23.8.2020, za účelem pořádání motocyklové akce Melechovský 

okruh  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

243/2020/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darování propagačních předmětů Města 

Ledeč nad Sázavou na pořádání motocyklové akce Melechovský okruh 2020. 

 

 

 

 

 

https://rmzm.ledecns.cz:4435/
https://rmzm.ledecns.cz:4435/
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244/2020/15/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4, ul. 5. 

května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. M., Ledeč nad 

Sázavou, a to ke dni 7.8.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Simandl        Ing. Jan Drápela  

   místostarosta města                 radní  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 7.8.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková
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Rozpis dotací, příspěvků, darů 

Žadatel Výše dotace 
účel dotace 

  2020 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů Ledeč n. S. 5 000,00 Kč Ozvučení akce místo „čarodějnic“ 

V. P.  10 000,00 Kč Organizace běžeckého závodu 

Linka bezpečí, z.s.  RM odkládá rozhodnutí 

 15 000,00 Kč  

 


