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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/4/RM 

konané dne 17. února 2020 

   

36/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

37/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připojení se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2020 vyvěsit tibetskou vlajku na průčelí budovy 

městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

 

38/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění uměleckého 

vystoupení skupiny Wohnout (zastoupená G. P., Vrané nad Vltavou, IČO: 74777360, DIČ: 

CZ8860231534) na kulturní akci Městské slavnosti v Ledči nad Sázavou pořádané Městem 

Ledeč nad Sázavou dne 13. 6. 2020 na Husově náměstí a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

39/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění uměleckého 

vystoupení skupiny Filip Zangi & PURPUR (zastoupená PURPUR Production s.r.o., 

Vodnická 326/13 149 00, Praha, IČO: 05792801) na kulturní akci Městské slavnosti v Ledči 

nad Sázavou pořádané Městem Ledeč nad Sázavou dne 13. 6. 2020 na Husově náměstí a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

40/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování 

informací v roce 2020 na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

41/2020/4/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. 1321, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu B. U., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.03. 2020 do 31.12.2021. 

 

42/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem bytu zvláštního 

určení č. 1, ul. 28. října 1290, Ledeč nad Sázavou F. S. 

 

43/2020/4/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.1. ke smlouvě 

„Smlouva o dodávkách kuchyňského oleje a tuku“, s firmou Černohlávek Group s.r.o., (IČO 

082 98 963), Církvice 57, 285 33 Církvice . Tato firma přebrala všechna práva a povinnosti 

původní firmy Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. Jedná se o placení poplatku za každou umístěnou sběrnou nádobu na 

použitý rostlinný olej částku ve výši 500,- Kč za rok bez DPH, což představuje v našich 

podmínkách částku 3.630 Kč/rok s DPH. 
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44/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený Dodatek č. 2 ke Kupní 

smlouvě ze dne 3.12.2015 o dodávkách jídel pro závodní stravování a zmocňuje starostu 

města jeho podpisem. 

 

45/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

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

osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s Ing. M. 

Š., pracovnicí odboru vnitřní správy s účinností od 18. 2. 2020. 

 

46/2020/4/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 servisní smlouvy se 

společností Tritius Solutions a.s., s ročním poplatkem ve výši 10890,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

47/2020/4/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 24. 2. 2020. 

 

48/2020/4/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

pozemků parc.č. 2215/13 a parc.č. 2215/100 o výměře cca 38 m
2
. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

V Ledči nad Sázavou 17. 2. 2020 

Zapsala: Lenka Žáčková 
   
 


