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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 1. června 2018 

11/2018/RM 

 

I. RM schvaluje 

 

11.2018/192RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svůj záměr pronájmu 1 místnosti v prvním 

nadzemním podlaží o ploše 30 m², v budově č. p. 16 na Husově náměstí, na pozemku parc. č.  st. 

218/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou.  
 

11.2018/193RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájmu nebytového prostoru v domě 

čp. 555, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou s panem J. H., trvale bytem Ledeč nad Sázavou 

dohodou ke dni 31. 5. 2018. 

 
11.2018/194RM-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
. 

 

11.2018/195RM-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 

FV02451.0040 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce „Opravy na víceúčelovém hřišti 

v Ledči nad Sázavou“, ve výši 29 % z celkových uznatelných nákladů akce (nejvýše však 23 200,- 

Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

11.2018/196RM-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. 

ZZ02398.0033 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 52 018,- Kč s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

11.2018/197RM-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 č.1 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 

dodatku č.1. 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

     starosta města                       místostarostka 

 

V Ledči nad Sázavou 1. 6. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 


