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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/22/RM 

konané dne 23. 11. 2020 

  

Rada města bere na vědomí:   

 

339/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

340/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 1. čtvrtletí roku 

2021 budou termíny schůzí rady města: 18.1., 15.2., 8.3., 22.3. 

  

Rada města neschvaluje:   

 

341/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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 organizaci Diakonie Broumov, sociální družstvo, Husova 319. Velká Ves, 

550 01 Broumov. 

 

342/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o povolení místa podnikání paní 

Z. H. Ledeč nad Sázavou. 

 

343/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem nebytových prostor v objektu 

č.p. 16 Husovo náměstí, 584 01 Ledeč nad Sázavou panu P. Č. Ledeč nad Sázavou. 

 

344/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, možnost využít voucheru ve 

výši 380 000,- Kč na instalaci bezdrátových sítí ve městě. 

 

Rada města schvaluje:   

 

345/2020/22/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/78/2020/N na pronájem části z pozemku parc.č. 887/42 o výměře 10 m2 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou označené č. 887/42_ch v grafické části smlouvy a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

346/2020/22/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/79/2020/N na pronájem části z pozemku parc.č. 887/42 o výměře 10 m2 v k.ú. Ledeč 

nad Sázavou označené č. 887/42_p v grafické části smlouvy a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

347/2020/22/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. 2179/2 o výměře cca 434 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou vyznačené v grafické 

příloze. 
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348/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenování komise pro 

otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

malého rozsahu, na stavební práce pod názvem "Snížení energetické náročnosti objektu - 

Objekt sídla Pečovatelské služby, 5. května č. p. 473, Ledeč nad Sázavou" ve složení: Ing. 

Zdeněk Tůma, Mgr. Jana Hospodková, Bc. Jana Merunková a náhradník Jiří Vrána. 

 

349/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje a schvaluje v souladu s § 102 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 a 

30 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů "Příkaz č. 1/2020 k provedení řádné 

inventarizace majetku a závazků za rok 2020 a "Hlavní a dílčí členy inventarizačních komisí" 

dle předloženého návrhu. 

 

350/2020/22/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. 1 k 

nájemní smlouvě č. OdMI/98/19-N ze dne 29. 11. 2019, kterou je pronajato prostranství 

Husova náměstí mimo komunikací, parkovacích ploch a zeleně (část pozemků parc. č. 

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

komunikace v k. ú. Ledeč nad Sázavou) za účelem pořádání prodejních trhů paní P. D., 464 

01 Raspenava, IČO: 72761504, kdy předmětem dodatku je rozšíření termínů trhů o trhy 

vánoční ve dnech 2. 12., 9. 12. a 16. 12. 2020 a to pouze v případě, že k těmto dnům bude 

pořádání takovýchto trhů umožněno vládním opatřením, přijatým v souvislosti s šířením 

koronaviru a za podmínek stanovených vládním opatřením, přijatým v souvislosti s šířením 

koronaviru a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

351/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

nebytovým prostorám – garáž v domě čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, součást 

parc. č. st. 491/1 v 1. PP o výměře 16,56 m2 s panem P. Č., 584 01 Ledeč nad Sázavou na 

dobu neurčitou za částku roční nájemné 484,12 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

352/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 9 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 01.01.2021 do 

31.03.2021 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

353/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 

1325, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní M. S., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

 

354/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 

5, ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou M. K. a J. K., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

355/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 
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3, ul. Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou panu J. Č., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou 

od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021. 

 

356/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu za krátkodobý pronájem od 

2.11.2020 do 23.11.2020 dvou místností v suterénu v domě č.p. 555, ulice Ke Stínadlům, 

který stojí na pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 61,46 m2 

společnosti Pracolor s.r.o. se sídlem Habrecká 975, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 26956659, 

zastoupenou Ing. Miroslavem Křikavou a to 1 840 Kč + platná sazba DPH. 

 

357/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

nebytových prostor – dvou místností v suterénu v domě č.p. 555, ulice Ke Stínadlům, který 

stojí na pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 61,46 m2 společnosti 

Pracolor s.r.o. se sídlem Habrecká 975, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 26956659, 

zastoupenou Ing. Miroslavem Křikavou a to na dobu určitou od 24.11.2020 do 31.01.2021 za 

částku měsíční nájemné 41 Kč/m2/měsíc + platná sazba DPH. 

 

358/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odklad platby nájemného panu T., 582 

91 Světlá nad Sázavou do 31.12.2020, pokud veškeré dlužné splátky za nájem nebudou 

uhrazeny, bude nájemní smlouva vypovězena. 

 

359/2020/22/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 v 1. čtvrtletí 

roku 2021, a to: 25.1., 22.2. 

 

360/2020/22/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finanční spoluúčast ve výši 34% 

nákladů (max. do výše 118 146,- 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 23.11.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 

 


