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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 13. listopadu 2017 

25/2017/RM 

 

I. RM schvaluje 

 

25.2017/348RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace ID ZZ01938.0018 ze dne 6. 6. 2017, na realizaci obnovy kulturní památky 

„Ledeč nad Sázavou, Mariánský sloupu – restaurování“, s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 

33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

25.2017/349RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

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

komise ze dne 8. 11. 2017, dodavatele stavebních prací na akci „Stavební úpravy zázemí 

sportovního areálu č. p. 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ -  společnost UNIMONT J.C.K. 

s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 s nabídkovou cenou v celkové 

výši 8 843 338, 40 Kč + 21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 96 měsíců.  

 

25.2017/350RM-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 KOVOFINIŠ s.r.o., Mlýnská 137, Ledeč nad Sázavou, IČ 48154270 ve 

výši 15.000,- Kč a pověřuje jejím podpisem starostu města. 

 

25.2017/351RM-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 pojištění 

vozidla na Renault Trafic s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2 

a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy. 

 

25.2017/352RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu 

nebytových prostor - dvou místností, suterén v domě čp. 555, ulice Ke Stínadlům, který stojí 

na pozemku parcela č. st. 601 v k. ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 65,90 m
2
. 

 

25.2017/353RM-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 – Háta, o.p.s. na „Galavečer k 3. výročí vzniku CDS Barborka“ ve výši 

10.000,- Kč. 

 

25.2017/354RM-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 – T. M. na „CHC Christmas Cup Sportovně společenská akce 

s každoroční tradicí a charitativním cílem“ ve výši 4.000,- Kč. 
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II. RM doporučuje 

 

25.2017/6RM-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 „Stavební úpravy zázemí sportovního areálu č. p. 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ - 

společností UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou,  IČO: 25269445 s 

nabídkovou cenou ve výši 8 843 338,40,- Kč + 21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 

96 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma          Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 13. 11. 2017     

Zapsala: Lenka Žáčková 


