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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 29. května 2017 

11/2017/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

11.2017/21RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

11.2017/22RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

11.2017/23RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o konání 

zdravotně preventivní akce Oborové zdravotní pojišťovny dne 22. 6. 2017 od 8:00 hod do 

13:00 hod na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou – zvláštní užívání veřejného prostranství o 

výměře 25 m² (umístění obytného automobilu o velikosti 7 x 3 m, 2 stolky a 2 ks fly bannerů), 

poplatek za užívání veřejného prostranství bude stanoven v souladu s Obecně závaznou 

vyhláškou Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

 

II. RM schvaluje 

11.2017/176RM-s) 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 2017 – Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou 

„Dětské rybářské závody“ ve výši 3.000,- Kč. 

 

11.2017/177RM-s) 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 2017  –  Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou 

„Rybářské závody dospělých“ ve výši 5.000,- Kč. 

  

11.2017/178RM-s) 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 2017 – FORM Solution s.r.o. - Petr Soukup „Melechovský okruh - sraz ČS 

motocyklů“ ve výši 5.000,- Kč. 

 

11.2017/179RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru pro 

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou ve výši 46.868,- Kč, na základě darovací 

smlouvy od Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

11.2017/180RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru pro 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou ve výši 64.690,- Kč, na základě 

darovací smlouvy od Kraje Vysočina a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

11.2017/181RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí darovací smlouvy z Kraje 

Vysočina „Darovací smlouva na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol 

vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí 

při zabezpečování vzdělávání těchto žáků v roce 2017“ ve výši 324.000,- Kč, dle rozhodnutí 
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Kraje Vysočina dne 28.3.2017, číslo usnesení 0150/02/2017/ZK a zmocňuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 

 

11.2017/182RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí darovací smlouvy - 

finančního daru na Městské slavnosti - pořádané dne 10. 6. 2017 Městem Ledeč nad Sázavou 

a to od společnosti ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad 

Sázavou, IČ 62028081 ve výši 8.000,- Kč, od společnosti GALATEK a.s., Na Pláckách 647, 

Ledeč nad Sázavou, IČ 25286706 ve výši 15.000,- Kč a od společnosti SCHÄFER - SUDEX 

s.r.o., Podolí 5, Ledeč nad Sázavou, IČ 60912278 ve výši 20.000,- Kč a pověřuje jejich 

podpisem starostu města. 

 

11.2017/183RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru 

prodeje části pozemku parc. č. st. 243, na které stojí budova č. p. 46 – objekt k bydlení v k. ú. 

Ledeč nad Sázavou včetně této budovy a ukládá OdMI zadat vyhotovení GP na náklady 

kupujícího, které budou promítnuty do kupní smlouvy. 

 

11.2017/184RM-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 dílo na 

„Plynofikaci objektu mateřské školy Družstevní čp. 1060, Ledeč nad Sázavou“ s firmou Atos 

spol. s r.o. Husovo náměstí čp. 139, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

11.2017/185RM-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 

poskytnutí dotace ID ZZ01984.0116 z rozpočtu Kraje Vysočina na financování potřeb 

jednotky sboru dobrovolných hasičů, za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti, ve výši 

30 000,- Kč s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

11.2017/186RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

dotace č. ZZ01898.0018 z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce – podpora 

standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním 

centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, ve výši 39 500,- Kč s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

11.2017/187RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

dotace č. ZZ01938.0018 z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci obnovy kulturní památky 

„Ledeč nad Sázavou, Mariánský sloupu – restaurování“, ve výši 50 % z celkových 

uznatelných nákladů na obnovu (nejvýše však 126 445,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 

587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

11.2017/188RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

dotace č. FV01975.0025 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, na realizaci akce „Pořízení 

kompostérů a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu“, ve výši 42,6 % 

z celkových uznatelných nákladů akce (nejvýše však 59 971,- Kč) s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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11.2017/189RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

dotace ID FV01981.0051 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce „Opravy na 

víceúčelovém hřišti v Ledči nad Sázavou (nátěry, úchyty, obložení schodiště)“, ve výši 40 % 

z celkových uznatelných nákladů akce (nejvýše však 28 760,- Kč) s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

11.2017/190RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Pachtovní smlouvu č. 

1450/2017 se společností ZEMKO Kožlí a.s., 582 93 Kožlí a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

11.2017/191RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Pachtovní smlouvu č. 9/2017 

se společností VRCHA a.s., Jedlá 15, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy.  

 

11.2017/192RM-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 pozemků parc. č. 

poz. 507/1 – trvalý travní porost o výměře 2 492 m
2
 a parc. č. poz. 507/2 – trvalý travní porost 

o výměře 4 380 m
2
 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v době od 4.7.2017 do 11.7.2017 Skupině 

historického šermu Thorwaldsons s tím, že jimi pořádaná akce se odehraje na pozemku parc. 

č. 507/2 a převážná část pozemku 507/1 bude akcí nedotčena (včetně pohybu veřejnosti, 

parkování aut, atd.) a pověřuje starostu města podpisem výpůjčky.  

 

11.2017/193RM-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 mobilního pódia na 

akci Den dětí na hradě, která se koná 4. 6. 2017 a kterou pořádá Středisko volného času, 

příspěvková organizace, Ledeč nad Sázavou se zajištěním montáže pracovníkem MěÚ p. 

Dlouhým a pracovníky VPP. 

 

11.2017/194RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou F. H., na dobu určitou 

od 1.7.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 2.495,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 

 

11.2017/195RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 2/1 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou K. F., a to na dobu určitou 

od 1.7.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 1.096,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově měsíční 

zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. 

 

11.2017/196RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 2/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou P. B., a to na dobu 

určitou od 1.7.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 741,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově 
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měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. 

 

11.2017/197RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou E. a P. S., a to na dobu 

určitou od 1.7.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2.715,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

11.2017/198RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou M. S., a to na dobu 

určitou od 1.6.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 734,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení jednorázově 

měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. 

 

11.2017/199RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, J. a F. S., a to na 

dobu určitou od 1.7.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.145,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

11.2017/200RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 8 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, A. a J. M., a to na dobu 

určitou od 01.07.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 2.198,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

11.2017/201RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 9 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou J. a M. S., a to na dobu 

určitou od 1.7.2017 do 30.09.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.903,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

 

11.2017/202RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči nad Sázavou, L. V., a to na dobu 

určitou od 1.7.2017 do 30.08.2017. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

sjednané dohodou ve výši 1.585,- Kč měsíčně. Pronajímatel nepožaduje zaplacení 

jednorázově měsíční zálohu na předpokládané náklady na úhrady za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu. 

ZRUŠENO usnesením č. 15.2017/10RM-r) dne 24. 7. 2017. 
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11.2017/203RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu bytu 

zvláštního určení č. 10, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou paní M. J. dohodou ke dni 31.5.2017. 

 

11.2017/204RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem bytu zvláštního 

určení č. 10, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní J. 

H., a to na dobu určitou od 1 .6. 2017 do 31. 5. 2018 s tím, že se do pronajatého bytu přihlásí 

k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1.061,- 

měsíčně. 

 

11.2017/205RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné použití techniky 

SDH Ledeč nad Sázavou k zabezpečení zalévání městské zeleně v období od 30. 5. 2017 do 

listopadu 2017. 

 

11.2017/206RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu osobních nákladů 

členů SDH Ledeč nad Sázavou z finančních prostředků Města Ledeč nad Sázavou 

při zabezpečení zalévání městské zeleně v období od 30. 5. 2017 do listopadu 2017. 

 

11.2017/207RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle předložené důvodové 

zprávy v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Smlouvy o provedení hudební produkce s hudebními skupinami Megaphone 

(zastoupenou Davidem Šrámkem, Nad Lesem 1156, 584 01 Ledeč nad Sázavou), Ultima 

(zastoupenou Martinem Petrusem, Hálkova 325, 584 01 Ledeč nad Sázavou), Fernet 

(zastoupený Jiřím Vencovským, Zahradnického 2785, 580 01 Havlíčkův Brod), Rose band 

(zastoupený Jaroslavem Dubnem, Horní Papšíkov 183, Poděbaby, 580 01 Havlíčkův Brod a 

zakázanÝovoce (zastoupené TENDER SOUND s. r. o., IČ 04654692, se sídlem Rybná 

716/24, Praha 1 – Staré Město) a moderátorských služeb s moderátorem (zastoupený Jiřím 

Weidemannem, Na Rokytce 1112/14, Praha 8) na kulturní akci “Městské slavnosti“ v Ledči 

nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 10. 6. 2017 na Husově náměstí a 

pověřuje jejich podpisem starostu města.  

 

11.2017/208RM-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 dílo, 

jejímž předmětem je zpracování PD na rekonstrukci kabin LS – I. ETAPA s firmou ATING - 

Ing. Jaroslav Bělohradský, Husovo nám. 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

11.2017/209RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle předložené důvodové 

zprávy v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Smlouvu o vystoupení s hudební skupinou STO ZVÍŘAT (zastoupenou Šimonem 

Kotkem, V Žabokřiku 641, 190 17 Praha 9 - Vinoř IČO: 865 81 988 DIČ: CZ7805170428) a 

Smlouvu o dílo „zajištění pořádku a pořadatelské služby na kulturní akci zajištěné agenturou 

2SAFE 4 U s. r. o. Praha (Vídeňská 150/352, 148 00 Praha 4 Kunratice)“ na kulturní akci 

Městské slavnosti v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 10. 6. 2017 

na Husově náměstí a pověřuje jejich podpisem starostu města.  

 

III. RM odkládá 
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11.2017/4RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci poskytnutí dotace 

z rozpočtu města pro rok 2017 – Linka bezpečí, z.s.  

 

11.2017/5RM-od) Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

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

„Sadové úpravy zahrady při ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou“ s firmou Pavel Kosík, 

Okrasné rostliny – Gren Planet, Rozkoš 187, Světlá nad Sázavou. 

 

IV. RM ukládá 

11.2017/18RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá jednateli TS Ledeč nad Sázavou 

s.r.o. a referentovi OdMI vyhledat vhodný typ a dodavatele montážní plošiny včetně možnosti 

financování. Připravený návrh předložit na jednání RM dne 12.6.2017. 

 

11.2017/19RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá OŽP předložit RM náhled 

osazovaných ploch v rámci projektu „Sadové úpravy zahrady při ZŠ Nádražní v Ledči nad 

Sázavou“. 

 

V. RM ruší 

11.2017/6RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 04.2017/88RM-s) ze dne 

13. 3. 2017, kterým byla uzavřena původní smlouva se společností ZEMKO Kožlí a.s. 

 

11.2017/7RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 14.2016/256RM-s) ze dne 

25. 7. 2016, kterým byla uzavřena původní smlouva se společností VRCHA a.s. 

 

11.2017/8RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady města Ledeč nad 

Sázavou ze dne 5. 5. 2017, č. 10.2017/172RM-s), kterým byla schválena Smlouva o zajištění 

uměleckého vystoupení zakázanÝovoce a Support Lesbiens zastoupených TENDER SOUND 

s. r. o., IČ 04654692, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město na kulturní akci 

“Městské slavnosti“ v Ledči nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 10. 6. 

2017 na Husově náměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

    starosta města                místostarostka 

 

 

V Ledči nad Sázavou 29. 5. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


