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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 8. ledna 2018 

01/2018/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

01.2018/1RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

01.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

01.2018/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí E. C. do společné 

domácnosti K. P. v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5. května 1252, byt č. 12 od 1. 11. 

2017. 

 

II. RM schvaluje 
 

01.2018/1RM-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 15. 1. 2018. 

 

01.2018/2RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 6 smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor části 1PP a 1.NP objektu čp. 790, Barborka, Ledeč nad Sázavou č. 

OdMI/15/10-N, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku 

č. 5 s ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, se sídlem Vrchlického 2627/46, 

Jihlava, PSČ 587 24, IČO: 72052147 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a 

pověřuje starostu města podpisem dodatku. 
 
01.2018/3RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/113/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností AVR-Dent s.r.o., se 

sídlem Malostranská 400, 285 22 Zruč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. A. R., IČO: 

24746134 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/4RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/124/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Dětská poradna 

s.r.o., se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. K. Š., IČO: 

04503295 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/5RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/115/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 
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součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Falck Emergency 

a.s., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zastoupenou Ing. I. K. – 

předsedou představenstva, Ing. V. M. – členem představenstva, IČO:13583255 na instalaci 

měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/6RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/116/2016/N, ze dne 30. 12. 2016
 
v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností GP Care, v.o.s., se 

sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. P. M., společníkem, 

IČO: 03093778 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/7RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/126/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. G. J., se sídlem Habrecká 

450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15060357 na instalaci měřidel tepla do pronajatých 

prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatky. 

 

01.2018/8RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/119/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 
 
v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Jatka Janovice spol. 

s r.o., se sídlem Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, zastoupenou Ing. A. H., jednatelem, 

IČO: 47450380 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/9RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/127/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. K., se sídlem Habrecká 

450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62697480 na instalaci měřidel tepla do pronajatých 

prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/10RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/118/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s J. K., se sídlem 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 66266050 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku. 

 

01.2018/11RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/117/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s I. K., se sídlem Loket, 257 68 

Dolní Královice, IČO: 75348284 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/12RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/114/2016/N, ze dne 30. 3. 2017 v domě č.p. 450, který je 
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součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností ČESKÁ LÉKÁRNA 

HOLDING, a.s, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. D. 

H., předsedou představenstva, IČO: 28511298 na instalaci měřidel tepla do pronajatých 

prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/13RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/120/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností K-medik, s.r.o., se 

sídlem Marie Majerové 873, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. H. L., 

jednatelkou, IČO: 28929764 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/14RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/128/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. M., se sídlem 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 75122715 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a 

pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/15RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/121/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MDDr. V. M., 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 04332610 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu 

města podpisem dodatku. 

 

01.2018/16RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/129/2016/N, ze dne 30. 12. 2016
 
v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. M., se sídlem 580 01 

Havlíčkův Brod, IČO: 15060268 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/17RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/123/2016/N, ze dne 10. 2. 2017 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s Medical care vysočina s.r.o., se 

sídlem Občinská 1980, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou MUDr. J. A., IČO: 28831306 na 

instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/18RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/122/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Medical care 

vysočina s.r.o., se sídlem Občinská 1980, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupenou MUDr. F. A., 

IČO: 28831306 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/19RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/142/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 
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součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Vysočinské 

nemocnice s.r.o., se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec, zastoupenou Mgr. L. S., 

jednatelkou společnosti, IČO: 25257005 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a 

pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/20RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/134/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností OMÍLBRUS Ledeč 

s. r. o, se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou P. B., jednatelem, 

IČO: 27515044 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/21RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/135/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností P-PRAKTIK v. o. s., 

se sídlem Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou MUDr. M. P., IČO: 

28819811 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/22RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/137/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností PT Stones s. r. o, se 

sídlem Nádražní 1247, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zastoupenou P. K., jednatelkou, IČO: 

27468631 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku. 

 

01.2018/23RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/138/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Rodinné centrum 

MiLuRa, s. r. o., se sídlem Vysočina - Rváčov 9, 539 01 Hlinsko v Čechách, zastoupenou 

MUDr. L. R., jednatelem, IČO: 27554821 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a 

pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/24RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/130/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. Ř., se sídlem 584 01 

Ledeč nad Sázavou, IČO: 15060594 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a 

pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/25RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/131/2016/N, ze dne 30. 12. 2016 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s MUDr. J. S., se sídlem 400 07 

Ústí nad Labem, IČO: 28682068 na instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku. 
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01.2018/26RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/139/2016/N, ze dne 15. 2. 2017 
 
v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností synlab czech s. r. o., 

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, zastoupenou Ing. M. H., IČO: 49688804 na 

instalaci měřidel tepla do pronajatých prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

ZRUŠENO usnesením č. 03.2018/2RM-r) ze dne 12. 2. 2018. 

 

01.2018/27RM-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 dodatku k nájemní smlouvě 

k nebytovým prostorám č. OdMI/143/2016/N, ze dne 19. 1. 2017 v domě č.p. 450, který je 

součástí pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou se společností Zdravotnická 

záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 61, 586 01 

Jihlava, zastoupenou Ing. V. F., IČO: 47366630 na instalaci měřidel tepla do pronajatých 

prostor a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

01.2018/28RM-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. 1. 2018, dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce ČOV Háj - 

Ledeč“ -  společnost UNIMONT J. C. K. . r. o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 

25269445 s nabídkovou cenou v celkové výši 3 887 137,41 Kč + 21% DPH a zárukou za dílo 

jako celek v délce 60 měsíců.  

 

01.2018/29RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tři jednotlivé Dodatky č.1/2018 ke 

kupním smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45001/2002 z kotelny čp. 450 (byt 

poliklinika), č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 (poliklinika) a č. 93001/2002 z kotelny čp. 93 

(DPS) s firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 

těchto dodatků. 

 

01.2018/30RM-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 - věcného 

daru od Obce Trpišovice“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

01.2018/31RM-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 nájemní smlouvy k 

nebytovým prostorám - garáž v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, součást 

parc. č. st. 491/1 v 1. PP o výměře 16,25 m
2 s manželi J. a F. S., bytem 584 01 Ledeč nad 

Sázavou na dobu neurčitou za částku - roční nájemné 450,- Kč/m
2
/rok + platná sazba DPH a 

záloha na elektřinu 30,- Kč/měsíc a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

 

01.2018/32RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného na 

představení DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 
 

01.2018/33RM-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 – 3 místnosti (využívaných interní ambulancí) v 1. NP o výměře 43,16 m
2
 

v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, která stojí na pozemku parcela č. st. 

491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou.   

 

01.2018/34RM-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 
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místnosti č. 1 o výměře 33,6 m² (dříve využívaná jako klub Céčko SVČ), místnosti č. 2 o 

výměře 19,7 m² (dříve využívaná jako kancelář SVČ) a skladu o výměře 32 m² (dříve 

využívaný jako sklad SVČ), vše v I. NP budovy č. p. 16 na Husově náměstí v Ledči nad 

Sázavou, která stojí na parc. č. st. 218/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou.  

 

01.2018/35RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o společném zadání 

veřejných zadavatelů, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace, Městem Ledeč nad Sázavou a firmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 

a.s. týkající se úpravy vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „III/01830, 01830a Ledeč nad 

Sázavou – křiž s MK“ na stavební práce a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

III. RM doporučuje 

 

01.2018/1RM-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 „Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč“ – společností UNIMONT J. C. K. s. r. o., Hradec 8, 

584 01 Ledeč nad Sázavou,  IČO: 25269445 s nabídkovou cenou ve výši 3 887 137,41 Kč + 

21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 60 měsíců. 

 

IV. RM ruší 

 

01.2018/1RM-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 20. 11. 2017 č. 26.2017/375RM-s), kterým byla schválena cena jednotného 

vstupného na představení TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ve výši 350,- Kč/1 vstupenka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                      místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 8. 1. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 


