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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/1/RM 

konané dne 13. ledna 2020 

 

1/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

2/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

3/2020/1/RM – 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 10. 1. 2020, dodavatele dvou kusů služebních vozidel značky VW Caddy 

Maxi pro účely poskytování terénní pečovatelské služby, společnost Auto Vysočina s. r. o., 

Žižkova 4849/109a, 586 01 Jihlava, IČO: 60718820 s nabídkovou cenou v celkové výši 1 

145 270,00 Kč + 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutím zadavatele. 

 

4/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučením 

hodnotící komise ze dne 10. 1. 2020 Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou schválit 

uzavření Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem dvou kusů služebních vozidel značky 

VW Caddy Maxi pro účely poskytování terénní pečovatelské služby, společností Auto 

Vysočina s. r. o., Žižkova 4849/109a, 586 01 Jihlava, IČO: 60718820, s nabídkovou cenou 

ve výši 1 145 270,00 + 21% DPH a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

5/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dva jednotlivé Dodatky č.1/2020 ke 

kupním smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 (poliklinika) a 

č. 93001/2002 z kotelny čp. 93 (DPS) s firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a 

pověřuje starostu města podpisem těchto dodatků. 

 

6/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy 

k bytu č. 20, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní 

H. N., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.02.2020 do 31.12.2021. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 070,- Kč měsíčně. 

 

7/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy 

k bytu č. 34, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní 

A. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.02.2020 do 31.12.2021. Rada města 

Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 070,- Kč měsíčně. 

 

8/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy 

k bytu č. 1206, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou 

panu V. P., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.02.2020 do 31.01.2021. Rada 

města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2 300,- Kč měsíčně. 

 

9/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu č. OdMI/1/2020/N 

na pronájem části pozemku parc. č. 209/7 o výměře 10 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou 

s panem P. P., 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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10/2020/1/RM – 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. 5 ke smlouvě o 

výpůjčce č. 26/2017-N ze dne 27.2.2017 (z důvodu technického zhodnocení vypůjčené 

budovy školní jídelny a rozšíření vypůjčeného movitého majetku) se Základní školou Ledeč 

nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Ledeč nad Sázavou ul. Nádražní čp. 780 a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

11/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 102 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, člena Komise rady města pro 

pronajímání bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou paní 

Danu Pospíšilovou. 

  

12/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nového člena Komise rady města 

pro pronajímání bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou paní 

Mgr. Gabrielu Brožovou, Dis. 

  

13/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program řádného zasedání 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 20. 1. 2020. 

 

14/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Dohody o svěření 

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s paní 

Ch. I., C. J. a S. M., pracovnicemi organizační složky města Pečovatelská služba Ledeč nad 

Sázavou s účinností od 14. ledna 2020. 

 

15/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření "Dohody o pronájmu 

zamykatelné poštovní přihrádky na provozovně" uzavřené s Českou poštou, s.p., Politických 

vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983 (zastoupenou Poštou Ledeč nad Sázavou, 

Nádražní 461, J. S.) a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

16/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s  § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci uzavření 

rámcové smlouvy na provozování platebního terminálu. 

 

17/2020/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu, jejímž předmětem 

je „Dodávka zboží za stanovených podmínek“, s prodávajícím - firmou M.A.T. Group, 

s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, IČO: 23367505 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma     Ing. Hana Horáková 

    starosta města      místostarostka města 

 

 

V Ledči nad Sázavou 13. 1. 2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 


