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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/3/RM 

konané dne 3. února 2020 
  

20/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

21/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

22/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu o veřejném 

provozování OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (ČS armády 

786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

23/2020/3/RM – 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 výkonu umělecké 

činnosti dle přílohy uzavřenou mezi Uměleckou agenturou.cz, s.r.o. (zastoupená jednatelem 

PhDr. Pavlem Kožíškem, Masarykovo nábřeží 247/14, 110 00 Praha 1, IČO: 27078566) a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

24/2020/3/RM – 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 "Škola 

kouzel" ve výši 100 Kč/dítě a 150 Kč/dospělý. 

 

25/2020/3/RM – 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 zajištění uměleckého 

výkonu dle přílohy uzavřenou mezi umělcem Jaromírem Hanzlíkem (zastoupený panem 

Alešem Krulichem, IČO: 69034338, DIČ 480216149) a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

26/2020/3/RM – 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 

"Úsměvy Jaromíra Hanzlíka" ve výši 200 Kč/osoba. 

 

27/2020/3/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 30.11.2019) a 

zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

28/2020/3/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje souhlas se STAVEBNÍ ÚPRAVOU 

BYTOVÉHO DOMU na ulici Hlaváčova 560, 561 a 562 dle předložené stavební projektové 

dokumentace. 

 

29/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 209/7 o výměře 10 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, v ul. Jaroslava 

Haška. 
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30/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 2090/1 o výměře 1 m², části pozemku parc. č. st. 159 o výměře 1 m², části 

pozemku parc. č. 2554/3 o výměře 1 m² vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 

 

31/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání „Tržního řádu“. 

 

32/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá OdMI zajistit rozmístění prodejních stánků dle 

pokynů pověřeného pracovníka MěÚ. 

 

33/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci k možnosti 

vydání OZV o regulaci užívání zábavní pyrotechniky na území města Ledeč nad Sázavou. 

 

34/2020/3/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje seznam členů výjezdové jednotky SDH 

Ledeč nad Sázavou pro rok 2020 dle předložené přílohy. 

 

35/2020/3/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 Smlouvy o veřejných 

službách č. SM2019120066 k zajištění dopravní obslužnosti města ve veřejné linkové osobní 

dopravě s ČSAD Benešov a.s. na období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2021 v předloženém znění. 

Předmětem smlouvy je linka č. 200032 na trase Vlašim – Čechtice – Ledeč nad Sázavou 

(spoje č. 8, 9 a 11). Rada města pověřuje starostu města Ing. Zdeňka Tůmu k podpisu výše 

uvedené smlouvy. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma       Ing. Hana Horáková 
      starosta města        místostarostka města 

  

 

V Ledči nad Sázavou 3. 2. 2020 

Zapsala: Lenka Žáčková 
   


