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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 28. července 2017 

16/2017/RM 

 

I. RM schvaluje 

 

16.2017/265RM-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 řádného zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 14. 8. 2017. 

 

16.2017/266RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení 

hodnotící komise ze dne 28. 7. 2017 dodavatele stavebních prací na akci „Spolkový dům 

Habrek“ – společnost Atos spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081s nabídkovou cenou v celkové výši 7 929 820,00 Kč + 

21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 99 měsíců.  

 

16.2017/267RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku zasedací místnosti 

v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 16, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou o výměře 

30 m
2
 (místnost vlevo od vstupu z Husova náměstí), která stojí na pozemku parc. č. st. 218/1 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště 

Ledeč nad Sázavou za účelem individuálního poradenství, které se bude konat dne 23. 8. 2017 

od 8:00 do 12:00 hod. 

 

16.2017/268RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o připojení 

k distribuční soustavě č. 320030107553 (odběrné místo Havlíčkova 585, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou) se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 

27295567 a pověřuje Mgr. Bc. Janu Hospodkovou v zastoupení města k podpisu této 

smlouvy.  

 

16.2017/269RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN k odběrnému místu v budově polikliniky 

(Habrecká 450, Ledeč n. S., EAN 859182400700343839) – byt po ZZS Kraje Vysočina se 

společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 27232433 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

16.2017/270RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby smlouvy o výpůjčce 

kompostéru na bioodpad byly uzavírány v návaznosti na datum doručení žádosti o poskytnutí 

předmětu plnění. Smlouva může být uzavřena pouze s tím, kdo splní níže uvedená pravidla: 

1) Podmínkou přidělení je trvalý pobyt žadatele na území města Ledeč nad Sázavou a 

jeho místních částí nebo vlastnictví nemovitosti, za níž je odváděn poplatek za 

komunální odpad. 

2) Kompostér lze přidělit pouze k rodinným domům a do zahrádkářských kolonií. 

3) Je možno přidělit pouze jeden ks kompostéru na číslo popisné či evidenční. 
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4) Žadatel nesmí být osoba, která má dluh vůči obci za neuhrazený poplatek za 

provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu. 

5) Kompostér bude přidělen prvním 40 žadatelům, kteří splnili výše uvedené podmínky. 

 

16.2017/271RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Smlouvy o 

výpůjčce kompostéru“ a pověřuje vedoucího OVÚP Ing. Břetislava Dvořáka podpisem smluv. 

 

 

II. RM doporučuje 

 

16.2017/4RM-do) Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 

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

nad Sázavou schválit uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací na 

akci „Spolkový dům Habrek“ - společností Atos spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo 

náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081 s nabídkovou cenou ve výši 7 929 

820,00 Kč + 21% DPH v zákonné výši a zárukou za dílo jako celek v délce 99 měsíců. 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

    starosta města                místostarostka 

 

 

V Ledči nad Sázavou 28. 7. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


