
2020/19/RM           1/4 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/19/RM 

konané dne 5. 10. 2020 

  

Rada města bere na vědomí:   

 

297/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

298/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí žádost o prodloužení 

nájmu prostor sloužících k podnikání, kterou podala Oblastní charita Havlíčkův Brod se 

sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060233. Nájemní vztah bude 

ukončen ke dni 30.10.2020. 

 

Rada města nedoporučuje:   

 

299/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou nedoporučuje, v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Města Ledeč nad 

Sázavou (ZM) projednat a schválit souhlas s prodejem části z pozemku parc.č. 245/1 (18 m 

široký pruh směrem ke stávající zástavbě) o výměře cca 1176 m2 v k.ú. Obrvaň s tím, že po 

vypracování příslušného geometrického plánu by ZM schválilo zveřejnění záměru prodeje 

takto jednoznačně oddělené části z předmětného pozemku. A ukládá OdMI připravit do ZM 

podklady k projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje celého pozemku parc.č. 245/1. 

 

Rada města schvaluje:   

 

300/2020/19/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 1000,- Kč dle tabulky „Rozpis 

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

 

301/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

OdMI/59/2020/N na pronájem 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 s panem T. A. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

302/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

OdMI/62/2020/N na pronájem části z pozemku parc.č. 2351/21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o 

výměře 5m2 s panem B. Č., za účelem umístění včelstev a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

303/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

OdMI/71/20/N na pronájem části z pozemku parc.č. 2132/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o 

výměře 30 m2 se Společenstvím vlastníků bytů Rámy 804-5, Ledeč nad Sázavou pro umístění 

lešení a zařízení staveniště a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
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304/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

OdMI/70/20/N na pronájem části z pozemku parc.č. 2132/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o 

výměře 150 m2 se Společenstvím vlastníků bytů Na Rámech 800-801, Ledeč nad Sázavou 

pro provedení hydroizolace objektu a umístění zařízení staveniště a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

305/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o 

výpůjčce č. 27/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se Střediskem 

volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, IČO: 72051540, se sídlem 

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

306/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 

výpůjčce č. 26/2017-N ze dne 27.2.2017 (movitého a nemovitého majetku) se Základní 

školou Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací, IČO:71008951, se sídlem Nádražní 780, 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

307/2020/19/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. 33, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou 

službou panu Josefu Ochovi, trvale bytem Boženy Němcové 751, Ledeč nad Sázavou, a to na 

dobu určitou od 01. 11. 2020 do 31. 12. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

nájemné sjednané dohodou ve výši 2 080,- Kč měsíčně. 

 

308/2020/19/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. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou, 

a to na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.01.2021. 

 

309/2020/19/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doplnění Přílohy č. 2 

Dodatku č. 12 k „Podpisovému řádu městského úřadu“ o paní Miroslavu Pajerovou DiS. 

 

310/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení vlajky České obce sokolské na průčelí 

budovy městského úřadu v Ledči nad Sázavou při příležitosti Památného dne sokolstva dne 8. 

října 2020. 

 

311/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpověď prolongované smlouvy na dodávku 

plynu pro Město Ledeč nad Sázavou uzavřenou se společností innogy Energie s.r.o. se sídlem 

Limuzská čp. 3115/12 Praha 10 a pověřuje starostu města k podpisu výpovědi o dodávce 

plynu. 

 

312/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, akceptační protokol s nabídkou k dodávce plynu 

pro Město Ledeč nad Sázavou uzavřenou se společností innogy Energie s.r.o. se sídlem 

Limuzská čp. 3115/12 Praha 10 a pověřuje starostu města k podpisu nové smlouvy o dodávce 

plynu. 
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313/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření "Dohody o zvyšování kvalifikace" s 

pracovnicí organizační složky města - Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou s paní Z. H., 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

314/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření "Dohody o zvyšování kvalifikace" s 

pracovnicí organizační složky města - Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou s paní I. B., 

Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

Rada města vydává:   

 

315/2020/19/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou vykonávající působnost valné hromady 

společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., IČO 25281208, se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 

Ledeč nad Sázavou, v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, vydává toto 

rozhodnutí: 

Jedinému společníku společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., tedy Městu Ledeč nad 

Sázavou, se ukládá, aby poskytl společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve smyslu § 163 

odst. 1 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech příplatek, na rekonstrukci 

veřejného osvětlení v ulicích Na Pláckách a Zahrádecké, a to ve výši 443.222,30 Kč bez DPH 

dle položkového rozpočtu předloženého TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. V případě nedodržení 

podmínek bude peněžitý příplatek TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. ve výši 443.222,30 Kč vrácen 

Městu Ledeč nad Sázavou. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Horáková       Mgr. Michal Simandl  

 místostarostka města            místostarosta města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 5.10.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková



2020/19/RM           4/4 

 

Rozpis dotací, příspěvků, darů 

Žadatel Výše dotace 
účel dotace 

  2020 

Český svaz chovatelů, Základní organizace Ledeč nad Sázavou 1000,00 Kč vítězné poháry 

 1000,00 Kč  

 


