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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/20/RM 

konané dne 25. října 2019 
  

333/2019/20/RM – Zařazení ředitele SVČ do 12. platové třídy 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje zařazení pana Miroslava Hánečku, ředitele 

Střediska volného času, do 12. platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 

prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 

2019. 

 

334/2019/20/RM – Smlouva o dílo na akci „Oprava střechy márnice na hřbitově 

Nejsvětější Trojice v Ledči n. 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 dílo na akci "Oprava střechy 

márnice na hřbitově Nejsvětější Trojice v Ledči nad Sázavou" s Vítem Slavíkem, 

Vlastějovice 81, 285 23 Vlastějovice, IČO: 63845563 s nabídkovou cenou ve výši 136 040,- 

Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

335/2019/20/RM – Ukončení nájmu bytu v DPS 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení 

nájmu bytu č. 16, ul. 5. května 1202,  Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou 

paní N. P. dohodou ke dni 31. 10. 2019. 

 

336/2019/20/RM – Smlouva o dílo na akci „Prodloužení dešťové kanalizace Plácky“ 

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 dílo s dodavatelem stavebních 

prací na akci „Prodloužení dešťové kanalizace Plácky" společností UNIMONT J. C. K. s. r. 

o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 s nabídkovou cenou v celkové výši 

749 695,76 Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

337/2019/20/RM – Nájemní smlouva na užívání areálu letního stadionu s FK Kovofiniš 

Ledeč n. S. z.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, jejímž předmětem je 

užívání areálu letního stadionu s Fotbalovým klubem Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s., 

Havlíčkova 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

338/2019/20/RM – Smlouva o dílo na dodávku a montáž akustických prvků do sálu 

ZUŠ 

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 dílo se společností AVETON 

s.r.o., Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9, IČO: 02436647, jejímž předmětem je dodávka a 

montáž akustických prvků do sálu ZUŠ za cenu 624 178,5 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 
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339/2019/20/RM – Smlouva o provedení vystoupení „Mé dětství v socialismu“ 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o provedení vystoupení „Mé dětství 

v socialismu“ uzavřenou s mezi LiStOVáNí s.r.o. (Fibichova 154, 439 02 Cítoliby, IČO: 

28678389) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

340/2019/21/RM – Cena vstupného za vystoupení „Mé dětství v socialismu“ 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu vstupného za vystoupení „Mé dětství 

v socialismu“ ve výši 50 Kč v předprodeji a 80 Kč na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 

    starosta města       místostarostka města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 25. 10. 2019  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


