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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/18/RM 

konané dne 14. 9. 2020 

 

Rada města předává:   

 

293/2020/18/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou předala v souladu s ustanovením § 56 

odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, písemné osvědčení Michalu Wurmovi o tom, že se stal členem 

zastupitelstva Města Ledeč nad Sázavou. 

 

Rada města schvaluje:   

 

294/2020/18/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 navýšení dotace z 

Kraje Vysočina na základě zaslaného Dodatku č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku 

na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) uzavřené dne 

30.3.2020, ve výši 874.000,-Kč. 

 

295/2020/18/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k „Dohodě o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-VZ-

13/2020" ze dne 20. 3. 2020, Dodatek č. 1 k „Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v 

rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. HBA-V-7/2020" ze dne 20. 3. 2020 

a Dodatek č. 1 k „Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. HBA-V-8/2020" ze dne 20. 3. 2020 uzavřenou mezi ÚP ČR a 

Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku. 

 

Rada města mění: 

 

296/2020/18/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mění v usnesení č. 256/2020/16/RM ze 

dne 31. 8. 2020 v tabulce „Rozpis dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí výše 

uvedeného usnesení, u žadatele FORM Solution s.r.o. výši dotace pro rok 2020 z částky 5.000 

Kč na 7.623 Kč (účel dotace – Melechovský okruh). 

 

     

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

     starosta města         místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 14.9.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


