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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/19/RM 

konané dne 14. října 2019 
  

327/2019/19/RM – Převod finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ Ledeč n. S. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  souhlas  s převodem finančních prostředků z 

rezervního fondu Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou na dodávku a montáž 

vybraných akustických prvků do zkušebny v přízemí budovy ZUŠ do Fondu investic 

Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou ve výši maximálně 630.000,-Kč. 

 

328/2019/19/RM – Smlouva o nájmu plynárenského zařízení 

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 nájmu plynárenského zařízení, 

se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

329/2019/19/RM – Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

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 centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na komoditních burzách, 

která upravuje vzájemná práva a povinností Centrálního zadavatele (město Ledeč nad 

Sázavou) a Veřejného zadavatele (TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.) ke třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb 

dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno s městem Ledeč nad 

Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

330/2019/19/RM – Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

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 centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na komoditních burzách, 

která upravuje vzájemná práva a povinností Centrálního zadavatele (město Ledeč nad 

Sázavou) a Veřejného zadavatele (Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková 

organizace) ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky 

po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní 

burze Kladno s městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

331/2019/19/RM – Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

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 centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na komoditních burzách, 

která upravuje vzájemná práva a povinností Centrálního zadavatele (město Ledeč nad 

Sázavou) a Veřejného zadavatele (Mateřská škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková 

organizace) ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky 

po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní 

burze Kladno s městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
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332/2019/19/RM – Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

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 centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na komoditních burzách, 

která upravuje vzájemná práva a povinností Centrálního zadavatele (město Ledeč nad 

Sázavou) a Veřejného zadavatele (Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, 

příspěvková organizace) ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním 

centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na 

Českomoravské komoditní burze Kladno s městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo 

náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 14. 10. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


