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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/17/RM 

konané dne 7. 9. 2020 

  

Rada města bere na vědomí:   

 

271/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

272/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

273/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že ve 4. čtvrtletí roku 

2020 budou termíny schůzí rady města: 5.10., 19.10., 2.11., 23.11. a 14.12. 

 

Rada města doporučuje:   

 

274/2020/17/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 2. 9. 2020, Zastupitelstvu Města Ledeč nad Sázavou schválit 

uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací na akci "Rekonstrukce 

tělocvičny ZŠ Ledeč nad Sázavou, Komenského čp. 104" - společností ATOS, spol. s r. o. 

Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 620 28 

081, která podala ve výběrovém řízení na výběr dodavatele stavebních prací nabídku 

ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou ve výši 4 046 642,93 Kč vč. DPH. 

 

Rada města neschvaluje:   

 

275/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy a 

snížení ceny za užívání veřejného prostranství s panem V. K., Golčův Jeníkov, IČO: 

42910757. 

 

Rada města schvaluje:   

 

276/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušení usnesení RM Ledeč 

nad Sázavou č. 146/2020/10/RM ze dne 25. 5. 2020, kterým bylo schváleno uzavření nájemní 

smlouvy na pronájem části pozemku par. č. 2215/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) na 

Husově náměstí před čp. 242, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, o celkové výměře cca 25 m², 

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), za účelem zřízení 

letní předzahrádky, s paní I. S.,  Hněvkovice, IČO: 63599783 a to z důvodu zpětvzetí žádosti 

o pronájem žadatelkou. 

 

277/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 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 2. 9. 2020, Rozhodnutí o výběru dodavatele stavebních prací na akci 

"Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Ledeč nad Sázavou, Komenského čp. 104" - společnost ATOS, 

spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 620 28 081, s nabídkovou cenou ve výši 4 046 642,93 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

města k podpisu tohoto Rozhodnutí. 
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278/2020/17/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 z 

pozemku parc.č. 354/31 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 10 m2 v ul. Zoufalka I v Ledči 

nad Sázavou, za účelem dočasné skládky dřeva a stavebního materiálu. 

 

279/2020/17/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 z 

pozemku parc.č. 2351/21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 5 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 

za účelem umístění včelstev. 

 

280/2020/17/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. 4, ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou P. J., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

281/2020/17/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. 5, ul. Hlaváčova 561, Ledeč nad Sázavou K. K., Ledeč nad Sázavou, a to 

na dobu určitou od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

282/2020/17/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. 6, ul. Hlaváčova 562, Ledeč nad Sázavou P. P., Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

283/2020/17/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. 6, ul. Ke Stínadlům 555, Ledeč nad Sázavou P. S., Ledeč nad Sázavou, a to 

na dobu určitou od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

284/2020/17/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. 8 k 

Nájemní smlouvě na společný nájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. 5. května 1252, Ledeč 

nad Sázavou s J. P., Ledeč nad Sázavou a V. B., Ledeč nad Sázavou (oba zastoupeni 

opatrovníkem Městem Ledeč nad Sázavou), a to na dobu určitou od 01. 10. 2020 do 

31.12.2020 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

285/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

nájemní smlouvy k bytu č. 1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01. 10. 2020 do 31.10.2020. 

 

286/2020/17/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. 1, ul. 28. října, Ledeč nad Sázavou F. S., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01. 10. 2020 do 31.10.2020.  

 

287/2020/17/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 z 

pozemku parc.č. 2132/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře cca 30 m2 – v okolí bytového 

domu čp. 804 - 805 ul. Na Rámech v Ledči nad Sázavou, pro umístění zařízení staveniště. 
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288/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města pro rok 2020 organizacím a spolkům v celkové výši 30.000 Kč dle tabulky „Rozpis 

dotací, příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

289/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Čl. IV odst. 1 písm. a) Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání zastupitelstva města ve 4. čtvrtletí 

roku 2020, a to: 9.11. a 21.12. 

 

290/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 14. 9. 2020. 

 

291/2020/17/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu 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 Bc. I. D., Dis., 

pracovnicí odboru samosprávy s účinností od 10. 9. 2020. 

 

292/2020/17/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 na dodání 

hlasovacích lístků voličům pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina s firmou - Česká 

pošta, s. p. a 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 7.9.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 
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Rozpis dotací, příspěvků, darů 

Žadatel Výše dotace 
účel dotace 

  2020 

MELECHOV z.s. 30 000,00 Kč Sportovní akce 

 30 000,00 Kč  

 


