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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/9/RM 

konané dne 4. května 2020 

 

114/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

115/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

116/2020/9/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 představení dle 

přílohy uzavřenou mezi Agenturou Familie (Vokovická 27, 160 00 Praha 6; IČO: 673 80 441; 

zastoupená Rozálií Víznerovou) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

117/2020/9/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 

„Doktor v nesnázích" ve výši 380 Kč/osoba. 

 

118/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo s „Ing. 

Vladimírem KUNCEM VIDEO-Foto-KUNC“, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 

10463186, na vyhotovení a dodání 30 ks obrazové publikace „Vysočina“, včetně 

celostránkové prezentace města v této publikaci a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

119/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvolnění části nákladu obrazové publikace 

„Vysočina“, do prodeje pro veřejnost. Kniha se bude prodávat výhradně přes Informační 

centrum Ledeč nad Sázavou, za cenu 390 Kč. 

 

120/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Provozní a návštěvní řád víceúčelového hřiště u 

ZŠ v Ledči nad Sázavou. 

 

121/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

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

pozemku parc. č. 2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 25 m², v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou, před domem č. p. 242 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 

(bývalý Dům dětí a mládeže), za účelem provozování letní předzahrádky. 

 

122/2020/9/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 nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku par. č. 2215/23 (ostatní plocha, silnice) na Husově náměstí v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou - dva ohrazené obdélníky o výměře 11 m² a 20 m² před čp. 72 za 

cenu ve výši 1,- Kč za každý započatý m² a den skutečného užívání předmětné části pozemku 

(osvobozené plnění dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH), se společností APAJ s. r. o., 

Družstevní 1030, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 07387881 a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 
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123/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o možnosti 

opětovného konání prodejních trhů v roce 2020 na Husově náměstí (za podmínky splnění 

specifických požadavků Ministerstva zdravotnictví, týkající se farmářských trhů a tržišť a 

dalších trhů a tržišť) a v souladu s uzavřenou Nájemní smlouvou ze dne 29. 11. 2019 (v 

termínech 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11.). 

 

124/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem části z pozemku parc.č. 

2090/1 o výměře 124 m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy č. OdMI/20/20-N. 

 

125/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem části z pozemku parc.č. 

2077/1 o výměře 103 m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy č. OdMI/21/20-N. 

 

126/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody č.34R/155/20/Vo O 

náhradě za přičlenění honebních pozemků k honitbě název: Vostojávka, č. 155008 s firmou 

Lesy ČR a pověřuje starostu města podpisem této dohody. Původní dohoda ze dne 10.2.2003 

podpisem této nové dohody zaniká. 

 

127/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zařazením území města 

Ledeč nad Sázavou do územní působnosti MAS Královská stezka na programové období 

2021–2027 a pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasu. 

 

128/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytování 

služeb MAX internet se společností Tlapnet s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku 

 

129/2020/9/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 představení dle 

přílohy uzavřenou mezi Fanny Agentura (U náhonu 1212/33, 154 00 Praha 5 Holyně; IČO: 

40623271; zastoupená Danou Homolovou) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

130/2020/9/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 

"Vzhůru dolů" ve výši 380 Kč/osoba. 

 

131/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje nepotřebného 

majetku: keramická pec, výrobce ROHDE, typ KE 90N, rok výroby 10/2000, výkon 6,6 kW, 

napětí 400V.  

Nabídky zašlete nejpozději do 1.6.2020 do 10.00 hod., na obálku napište „keramická pec“ a 

v žádosti uveďte jméno příjmení, tel. kontakt, s uvedením ceny, která bude rozhodovat o 

pořadí prodeje. 
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132/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru výpůjčky části z pozemků 

parc.č. 173, 127, 338 s 339 v k.ú. Souboř o výměře cca 900 m2 pro dočasné uskladnění a 

zpracování biologického odpadu. 

  

133/2020/9/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu části z pozemků 

parc.č. 2078/10, 2078/11 a 2078/12 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře cca 40 m2 – na 

západní straně domu čp. 1037-38 ul. Stínadla v Ledči nad Sázavou, pro stavbu lešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma      Ing. Hana Horáková  

   starosta města       místostarostka města  

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 4.5.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 


