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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2020/23/RM 

konané dne 14. 12. 2020 

 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

361/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

362/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

363/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o cenách 

nájemného v městských bytech. 

 

Rada města odkládá:   

 

364/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ve věci peněžitého daru 

ve výši 1 000,- Kč paní B. Č., Ledeč nad Sázavou. 

 

Rada města schvaluje:   

 

365/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Ministerstva 

práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace na financování 

zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 

karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s 

epidemií COVID_19  v roce 2020 ve výši 57.862,- Kč 

 

366/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za 

poskytování informací v roce 2021 na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

367/2020/23/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. 2 k 

příkazní smlouvě o poskytování právní pomoci v souvislosti s výkonem funkce Pověřence s 

příkazníkem JUDr. Ladislavou Lebedovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

368/2020/23/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy s panem V. 

H. a S. H. na pronájem části z pozemku 2179/2 o výměře 434m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a 

pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy č. OdMI/87/20-N. 
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369/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

nebytového prostoru – jedné místnosti v 2. NP o výměře 14,05 m2 v objektu občanské 

vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zast. 

pl. a nádv. v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

370/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

smlouvě k bytu č. 1, ul. Barborka 790, Ledeč nad Sázavou E. S. a P. S., Ledeč nad Sázavou, a 

to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. 

 

371/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpuštění holého nájmu za měsíc říjen, 

listopad, prosinec HC Ledeč nad Sázavou z provozovaného bufetu v ZS ATOS aréna, ul. 

Nádražní 1292, 584 01 Ledeč nad Sázavou v celkové částce 6.300 Kč. 

 

372/2020/23/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. 

 

373/2020/23/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 

Rámcové smlouvě č. 100/1 - AC - BŠ 2015 ze dne 20. 10. 2015, kterým je z této Rámcové 

smlouvy vyjmut objekt ul. 5. května 473, Ledeč nad Sázavou, se společností ista Česká 

republika s. r. o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 610 56 758 (zmocněnec 

ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, IČO: 620 28 081) a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku. 

 

374/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpuštění holého nájmu za měsíc říjen, 

listopad, prosinec paní J. K., Ledeč nad Sázavou, IČ: 66266050, v celkové částce 6.213 Kč. 

 

375/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v domě s 

pečovatelskou službou ul. 5 května č.p. 1202, č.p. 1252 a č.p. 1276 Ledeč nad Sázavou o 20% 

současné výše nájmu u všech nájemních smluv. 

 

376/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v městských bytech 

ul. Hlaváčova č.p. 560-561-562, ul. Na Sibiři č.p. 558-559, ul. Ke Stínadlům č.p. 555-556-

557, ul. Habrecká č.p. 450, ul. Barborka č.p. 790, ul. 28. října č.p. 1290, ul. Jaroslava Haška 

č.p. 572 ul. Mlýnská č.p. 145 Ledeč nad Sázavou o 20% současné výše nájmu u všech 

nájemních smluv. 

 

377/2020/23/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 bytu č. 4, 

ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní M. Z., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s tím, že se do uvedeného 

bytu přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 

dohodou ve výši 1 438 Kč měsíčně. 
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378/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru 

o ploše 24,98 m2 umístěného v 2. NP v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova 

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

Sázavou. 

 

379/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Pověření Kraje Vysočina k 

zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 

sociálních služeb v Kraji Vysočina a zmocňuje starostu města jeho podpisem.  

 

380/2020/23/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 ke 

Smlouvě o veřejných službách č. 44/2020 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obce s 

firmou ICOM transport. a.s. Jihlava na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v předloženém 

znění. Předmětem dodatku je linka č. 350310 Humpolec – Ledeč nad Sázavou, číslo spoje 

15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 100%. Rada města pověřuje starostu města Ing. 

Zdeňka Tůmu k podpisu Dodatku č.1 výše uvedené smlouvě. 

 

381/2020/23/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 21. 12. 2020. 

 

382/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Nájemní smlouvy na 

pronájem bytu číslo 1 umístěného v suterénu v domě č.p. 498 ul. 28. října v Ledči nad 

Sázavou paní M. Z., Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem dohody o 

ukončení nájemní smlouvy. 

 

383/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace zaslané 

krajským úřadem na dofinancování výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů a do 

Senátu Parlamentu ČR ve výši 69.712,80Kč. 

 

Rada města ukládá:   

 

384/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi 

zajistit označení nádob komunálního odpadu a kontejnerů na separovaný a jiný odpad 

čárovým kódem a zajistit nákup hardware a software za účelem zpracování údajů. 

 

385/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere za vědomí informaci o havarijním 

stavu kotle ve školce 28. října v Ledči nad Sázavou a ukládá v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oddělení majetku a investic zajistit 

okamžitě zahájení prací tak, aby mohl být obnoven provoz školky v co nejkratším možném 

termínu. 
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Rada města neschvaluje:   

 

386/2020/23/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o výpůjčce, týkající 

se výpůjčky části z pozemků parc.č. 173, 127, 338 s 339 v k.ú. Souboř o výměře cca 900 m2 

pro dočasné uskladnění a zpracování biologického odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 14.12.2020  

Zapsala: Lenka Žáčková 

     
 


