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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/20/RM 

konané dne 19. 10. 2020 

  

Rada města bere na vědomí:   

 

316/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

317/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

318/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vydání Registrace akce a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Snížení energetické náročnost objektu - Objekt 

sídla Pečovatelské služby, 5. května, č. p. 473, Ledeč nad Sázavou" a informaci o přípravě 

soutěže na výběr dodavatele stavebních prací na tuto akci s tím, že realizace proběhne v roce 

2021. 

 

319/2020/20/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí oznámení o neúčasti ve výběrovém 

řízení, vyhlášeném společností České dráhy, a.s., na odprodej pozemků parc.č. st. 475, st. 

2298 a 2310/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

320/2020/20/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 31.8.2020) a 

zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

 

Rada města schvaluje:   

 

321/2020/20/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 č. FV02759.0514 z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu 

„Obnova venkova Vysočiny 2020", na realizaci projektu "Úprava a vybavení prostoru u 

Spolkového domu v Habreku" ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu 

(nejvýše však 60 694 Kč), s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

322/2020/20/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 

příspěvku z rozvojového fondu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod 

na investiční akci "Ledeč nad Sázavou, ZTV Plácky II. etapa - 11 RD" (vybudování 

vodovodních řadů a splaškové kanalizace pro napojení technické infrastruktury pro 11 RD) ve 

výši 275 000 Kč se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 

580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 48173002 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

323/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rekonstrukci koupelny a WC 

v bytě č. 21 v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5. května, čp. 1202, Ledeč nad Sázavou, 

kterou provede pan Svoboda, Soutice 87, PSČ 257 71, IČ: 62472097 a ukládá oddělení 

majetku a investic vytvořit objednávku na tuto rekonstrukci. 
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324/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rekonstrukci koupelny a WC 

v bytě č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5. května, čp. 1202, Ledeč nad Sázavou, 

kterou provede pan Svoboda, Soutice 87, PSČ 257 71, IČ: 62472097 a ukládá oddělení 

majetku a investic vytvořit objednávku na tuto rekonstrukci. 

 

325/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

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

části pozemku parc. č. 2215/23 – ostatní plocha, silnice a části pozemku parc. č. 2215/1 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou tzn. prostranství Husova 

náměstí mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně za účelem konání vánočních 

trhů.  

 

326/2020/20/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. 887/42 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou označené č. 

887/42_ch v grafické příloze materiálu. 

 

327/2020/20/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. 887/42 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou označené č. 887/42_p 

v grafické příloze materiálu. 

 

328/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení prodej 

OMV Suzuki Ignis (s poškozenou převodovkou), RZ: 2J9 9177, včetně příslušenství panu V. 

K., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

329/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor sloužících k podnikání ze dne 30.12.2016 na pronájem 2 místností na 

Poliklinice, o celkové výměře 27,11 m2 v 1.NP, v budově č.p. 450 v ul. Habrecká v Ledči nad 

Sázavou se společností Centrum psychické pohody Vysočina, s.r.o. IČ 27554821, se sídlem 

Benešova 1682/46, 586 01 Jihlava, zastoupenou MUDr. Zuzanou Sedláčkovou a pověřuje 

starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

330/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí 

pohledávky paní J. P. ve výši 6 463,- Kč (nedoplatek na vyúčtování služeb za rok 2019) z 

důvodu úmrtí jmenované. 

 

331/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání ze dne 30.12.2016 na pronájem garáže o celkové výměře 16,56 

m2 v 1.PP, v budově č.p. 450 v ul. Habrecká v Ledči nad Sázavou s panem J. Š. Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o pronájmu. 

 

332/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

garáže o celkové ploše 16,56 m2 v 1. PP v objektu občanské vybavenosti čp. 450 – budova 

polikliniky, která je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v  k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. 
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333/2020/20/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 26. 10. 2020. 

 

Rada města jmenuje:   
 

334/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 167 odst. 2 školského 

zákona č.561/2004 Sb. do školské rady při Základní škole Ledeč nad Sázavou jako zástupce 

zřizovatele tyto členy: Ing. Zdeněk Tůma – starosta města, Mgr. Bc. Jana Hospodková, Jiří 

Vrána. 

 

Rada města odkládá:   

 

335/2020/20/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci finanční 

spoluúčasti ve výši 1/3 nákladů (max. do výše 112 225,- Kč vč. DPH) na úpravu odvodnění 

komunikace II/150 Ledeč n.S. z důvodu ochrany před opakovanými záplavami domu čp. 134 

v Ledči nad Sázavou. 

 
 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 19.10.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 


