
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 6. května 2015 

11/2015/RM 

 

 

I. RM bere na vědomí: 

 

11.2015/32RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opravu vzduchotechniky ve 

školní kuchyni čp. 1050. 

 

 

II. RM schvaluje 

 

11.2015/152RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení elektroinstalace v kuchyni 

školní jídelny v době letních prázdnin. 

11.2015/153RM-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 zasedací místnosti, včetně 

příslušenství v 2p., budovy čp. 7, Husovo náměstí,  Ledeč nad Sázavou ( Městský úřad), v termínu od 

11-15.5.2015, firmě Hope Group s.r.o., ul. Palackého čp. 10, Brno, za částku 700,- Kč /den. 

 

 

III. RM doporučuje 

 

11.2015/2RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč 

nad Sázavou schválit provedení vzduchotechniky ve školní kuchyni čp. 1050. 

11.2015/3RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč 

nad Sázavou schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2015, na provedení 

změny zateplení střechy jídelny (víceprací/méněprací) oproti projektové dokumentaci, 

předložené ke dni 4. 5. 2015 v rámci projektu „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – 

ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“, se zhotovitelem - společností AGOS stavební a. s. 

Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov.  

 

 

IV. RM ukládá 
 

11.2015/30RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI zajištění upravené 

projektové dokumentace elektro instalace od firmy Stránský a zajištění ocenění výkazu výměr 

v souladu s platnou legislativou. 

11.2015/31RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI zajistit výkaz výměr pro 

akci oprava vzduchotechniky ve školní kuchyni a jeho ocenění dle platné legislativy. 



11.2015/32RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OdMI předkládat měsíčně RM 

finanční vyhodnocení víceprací a méněprací akce „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) 

– ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma                                    Ing. Hana Horáková 

     starosta města                                                   místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 6. května 2015       

Zapsala: Petra Kalenská 


