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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/13/RM 

konané dne 29. 6. 2020 

 

 

Rada města odkládá:   

 

197/2020/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem pozemku parc.č. 1685/1 o 

výměře 30 m
2
 v k.ú, Ledeč nad Sázavou. 

  

Rada města schvaluje:   

 

198/2020/13/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 

poskytnutí dotace (ID O02942.0003) z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu realizace 

projektu "Přístavba šaten zimního stadionu" ve výši 1 380 412,- Kč s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 332 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu Města podpisem této 

smlouvy. 

 

199/2020/13/RM – 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 poskytnutí 

dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina (ID FV02751.0014) na realizaci akce „Ledeč nad 

Sázavou, výroba nových oken a dveří márnice na hřbitově kostela Nejsvětější Trojice" ve výši 

50 % z celkových nákladů projektu (nejvýše však 44 500,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 

57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

200/2020/13/RM – 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 poskytnutí 

dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina (ID FV02757.0007) na realizaci akce „Vybavení 

odpočívky na turistické trase v Ledči nad Sázavou" ve výši 50 % z celkových nákladů 

projektu (nejvýše však 42 500,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 

IČO:70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

201/2020/13/RM – 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 poskytnutí 

dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina (ID FV02765.0026) na realizaci akce 

„Rekonstrukce a pořízení vybavení prádelny v sídle Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou" 

ve výši 66 % z celkových nákladů projektu (nejvýše však 249 972,- Kč) s Krajem Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

 

202/2020/13/RM – 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 poskytnutí 

dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina (FV02761.0032) na realizaci akce „Pořízení 

konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ v Ledči nad Sázavou" ve výši 20 % z celkových nákladů 

projektu (nejvýše však 120 000,- Kč) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 

70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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203/2020/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 12 k pojistné smlouvě o 

pojištění majetku a odpovědnosti s Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená čp. 

75/16, Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

204/2020/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrkový list č. EL-20200604-1875-1 pro 

burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro VN 

s dodavatelem Centropol Energy a.s. se sídlem Vaníčkova čp. 1594/1, Ústí nad Labem a 

pověřuje starostu města podpisem závěrkového listu. 

 

205/2020/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrkový list č. EL-20200615-1869-1 pro 

burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro NN 

s dodavatelem EP Energy Trading a.s. se sídlem Klimentská čp. 46, Praha 1 a pověřuje 

starostu města podpisem závěrkového listu. 

 

206/2020/13/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části z pozemků 

parc.č. 151/2 a 150 o celkové výměře cca 140 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

207/2020/13/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části z pozemku 

parc.č. 887/42 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

208/2020/13/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákonem .č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části z pozemku 

parc.č. 883/1 o výměře cca 2150 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

209/2020/13/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 

888/3 o výměře cca 742 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

210/2020/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku smlouvy č. 1 ke 

Smlouvě o poskytování servisních služeb uzavřené dne 14.6.2016 se společností TopGis, 

s.r.o. 

 

211/2020/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vrácení kauce, ve výši 10 000 Kč, panu 

P. B. a R. P., kterou složili dne 12. 6. 2020 na depozitní účet Města při své žádosti o koupi 

pozemku parc.č. 913/23 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

212/2020/13/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 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 a provedení akustických měření za cenu 

419 953,49 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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Rada města stanovuje:   

 

213/2020/13/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2020 

celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 38 zaměstnanců. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

     starosta města         místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 29.6.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 

 


