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USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2022/8/RM 

konané dne 25. 4. 2022 

 

Rada města schvaluje:   

 

142/2022/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 

výměna stávajícího osvětlení v tělocvičně ZŠ Nádražní za cenu 323 469,30 Kč včetně DPH, se 

společností OSAM TRADE s.r.o., Rudolfofská 11, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 16 291 

a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

143/2022/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 

výměna stávajícího osvětlení ledové plochy za cenu 952 209,50 Kč včetně DPH, se společností 

OSAM TRADE s.r.o., Rudolfofská 11, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 16 291 a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

 

144/2022/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je 

nákup repasované sanitární buňky za účelem dovybavení fotbalového hřiště Plácky za cenu 284 

780,- Kč včetně DPH, se společností AB – Cont s.r.o., Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové, 

IČO: 274 82 341 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

 

145/2022/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí z 

pozemků parc.č. 2070/3, 2060/9, 2060/15 a 2060/16 (o celkové výměře 100 m2) v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou za účelem umístění lešení a zařízení staveniště se společností IP IZOLACE 

POLNÁ, s.r.o. IČ: 25323601 na dobu určitou do 30. 6. 2022 za jednorázovou úplatu ve výši 

1000 Kč (jedná se o osvobozené plnění dle §56a zákona č. 235/2004 Sb.) a pověřuje starostku 

Města podpisem nájemní smlouvy č. OdMI/28/22–N. 

 

146/2022/8/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů „ Dohodu o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze 

státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu" č. HBA-VZ-7/2022 a „Dohodu o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku" č. HBA- V-

17-2022 “ uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostku města 

podpisem dohod. 

 

 

 

 

 

     

Ing. Hana Horáková           Mgr. Michal Simandl 

     starostka města             místostarosta města 

 

V Ledči nad Sázavou 25.4.2022  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


