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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/11/RM 

konané dne 13. května 2019 

 

 

165/2019/11/RM – Program zasedání 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje program schůze dle předloženého návrhu. 

 

166/2019/11/RM – Informace o kontrole plnění usnesení RM 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady 

města. 

 

167/2019/11/RM – Informace o kontrole plnění usnesení ZM 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení 

Zastupitelstva města. 

 

168/2019/11/RM – Darovací smlouva z Kraje Vysočina  
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 2019“ ve výši 264.252,- Kč, dle rozhodnutí Kraje Vysočina dne 

19.3.2019 usnesením číslo 0144/02/2019/ZK a zmocňuje starostu města k podpisu této 

smlouvy. 

 

169/2019/11/RM – Darovací smlouvy – finanční dary na Městské slavnosti 
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 8. 6. 2019 Městem Ledeč nad Sázavou a to od společnosti 

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, Ledeč nad Sázavou, IČ 25269445 ve výši 16.000,- Kč, 

společnosti  SCHÄFER - SUDEX s.r.o., Podolí 5, Ledeč nad Sázavou IČ 60912278 ve výši 

20.000,- Kč, GALATEK a.s., Na Pláckách 647, Ledeč nad Sázavou IČ 25286706 ve výši 

15.000 Kč, ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad 

Sázavou, IČ 62028081 ve výši 8.000 Kč, Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., Hrnčíře 

2, Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759 ve výši 10.000 Kč a pověřuje jejich podpisem starostu 

města. 

 

170/2019/11/RM – Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na 

základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na výkon sociální práce v roce 2019 ve výši 

96.850,- Kč. 

 

171/2019/11/RM – Výpůjčka mobilního pódia 

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 Zábavné odpoledne 

na ledečském hradě - Den dětí, které se koná 2. 6. 2019 a které pořádá Středisko volného 

času, příspěvková organizace, Ledeč nad Sázavou. 
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172/2019/11/RM – Nákup publikace „Havlíčkobrodsko z nebe“ 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, objednání 200 ks publikace „Havlíčkobrodsko z nebe“ 

od společnosti CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, IČ: 24804584. 

 

173/2019/11/RM – Dopis jednatele TS Ledeč n. S., s.r.o. 

Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí dopis jednatele společnosti TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. pana Jaroslava Nekoly týkající se připomínek k zápisu z Valné hromady 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. konané dne 24. 4. 2019. 

 

174/2019/11/RM – Převod sokolovny do majetku Města 

Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Zdeňka Tůmu a Ing. Jana Drápelu jednáním o 

podmínkách převodu sokolovny v Ledči nad Sázavou do majetku Města Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková 

         starosta města            místostarostka 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 13. 5. 2019    

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


