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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 3. prosince 2018 

3a/2018/RM 

 

I. RM schvaluje 

 

3a.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, na základě doporučení hodnotící 

komise ze dne 3. 12. 2018 zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) na 

výběr dodavatele el. energie pro roky 2019 – 2020 (název VZ „Dodávky el. energie“). 

 

3a.2018/32RM-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 

pozemků parc. č. 101 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 642 m², parc. č. 2215/43 

– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m² a parc. č. 2799 – ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 239 m² vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za účelem provozování 

autobusového nádraží.  

 

3a.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 

pozemku parc. č. st. 2342 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m² v k. ú. a obci Ledeč 

nad Sázavou se stavebním objektem č. p. 52 (provozní budova autobusového nádraží - 

čekárna, informační kancelář, WC s předsíní ke kanceláři, úklidová místnost, WC s předsíní, 

kuchyňka, čekárna), který stojí na tomto pozemku (ulice Hrnčíře). 

 

3a.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 

pozemku parc. č. st. 1946 – zastavěná plocha a nádvoří (loděnice) o výměře 274 m², pozemku 

parc. č. 168/1 – zahrada o výměře 40 m², pozemku parc. č. 169/10 - zahrada okolo loděnice o 

výměře 784 m², pozemku parc. č. 169/8 – zahrada o výměře 164 m², části pozemku parc. č. st. 

1361 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m² a části pozemku parc. č. 169/9 – zahrada 

o výměře 83 m² a část parc. č. 270/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 14 m² vše 

v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 

 

3a.2018/35RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2 

písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyvěšení 

záměru prodeje nepotřebného majetku: 1 ks elektrické smažící pánve. V případě, že první 

uchazeč nesplní podmínky převzetí, nastupuje druhý uchazeč. Nabídky zašlete nejpozději do 

21.12.2018 do 10.00 hod., na obálku napište „pánev“ a v žádosti uveďte jméno příjmení, tel. 

kontakt, s uvedením ceny, která bude rozhodovat o pořadí prodeje. 

 

3a.2018/36RM-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 dílo, jejímž předmětem je 

dodávka a montáž podlahové krytiny v sále Střediska volného času Barborka, s firmou 

P.S.INTERIÉRY s.r.o., IČO: 26467844, se sídlem Na Dolinách 357/23, 147 00 Praha 4 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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II. RM ruší 

 

3a.2018/2RM-r) Rada města Ledeč nad Sázavou ruší usnesení č. 1a.2018/29RM-s) ve znění 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej 1 ks elektrické smažící pánve Sluneční zátoka 

z.s. , Pod Hájem čp. 1309, Ledeč nad Sázavou za nabídnutou částku 5.000,- Kč včetně DPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

     starosta města              místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 3. 12. 2018     

Zapsala: Lenka Žáčková 


