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USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/1/RM 

konané dne 18. 1. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:  

 

1/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

2/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

3/2021/1/RM – Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení 

nájemného za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou (stav k 30.11.2020) a 

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

 

Rada města schvaluje:  

 

4/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2021 a Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu PO - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO 71004084. 

 

5/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2021 a Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu PO - Středisko volného času, Barborka 790, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, IČO 72051540. 

 

6/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2021 a Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu PO - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO 71008951. 

 

7/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh rozpočtu na rok 2021 a Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu PO - Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, IČO 72051566. 

 

8/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem části z pozemků parc. č. 151/2 a 150 o 

výměře 140 m
2
 a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy č. OdMI/05/2-N. 

 

9/2021/1/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 prodejních 

trhů. 

 

10/2021/1/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 jedné 

místnosti o výměře 13, 7 m² v 3. NP objektu občanské vybavenosti č. p. 450 (budova 

polikliniky), která je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. 
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11/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost J. M., 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, IČO: 75122715 o snížení ceny za pronájem jedné místnosti o výměře 13, 7 m² v 3. 

NP objektu občanské vybavenosti č. p. 450 (budova polikliniky) v Ledči nad Sázavou s tím, 

že výše ceny pronájmu bude stanovena v případě, že dojde ke schvalování dodatku č. 3 k 

nájemní smlouvě ze dne 30. 12. 2016, kterým bude řešeno rozšíření předmět nájmu o výše 

uvedenou místnost (po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu). 

 

12/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dva jednotlivé Dodatky č.1/2021 ke 

kupním smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 (poliklinika) a č. 

93001/2002 z kotelny čp. 93 (DPS) s firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem těchto dodatků. 

 

13/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu prostor sloužících k 

podnikání č. OdMI/1/2021/N na pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v 2. NP o výměře 

24,98 m
2
 v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, které je součástí 

pozemku parc. č. st. 491/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Ledeč nad Sázavou s paní J. K., IČ: 

66266050, sídlo podnikání Marie Majerové 873, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

14/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu prostor sloužících k 

podnikání č. OdMI/4/2021/N na pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v 2. NP o výměře 

13,7 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která je součástí 

pozemku parc. č. st. 491/1 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Ledeč nad Sázavou s J. K. advokátem 

se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, IČO 095 29 381, evidenční číslo České advokátní 

komory 19413 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

15/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření Dohody o úhradě dluhu mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou a A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou v předloženém znění. Rada 

města pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

16/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou nájemní smlouvu k bytu č. 1207, 

ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní A. B., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.12.2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné ve výši 1 543,- Kč. 

 

17/2021/1/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. 

1, ul. Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou A. M. a J. M., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 

určitou od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 

ve výši 4 277,- Kč. 

 

18/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

1321, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem B. U., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, dohodou ke dni 31.01.2021. 
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19/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s příslušným ust. § 131 

zákoníku práce a ust. § 129 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, 

předložený platový výměr, kterým se stanovuje plat ředitelky ZUŠ paní Brabcové a pověřuje 

starostu podpisem nového platového výměru. 

 

20/2021/1/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 25. 1. 2021. 

 

21/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů smlouvu s firmou JRK Česká 

republika s.r.o., Evropská 873, 664 42 Modřice a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. Jedná se o smlouvu na zajištění monitorování systému odpadového hospodářství 

včetně další spolupráce na daném úseku. 

 

22/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů smlouvu s firmou JRK Česká 

republika s.r.o., Evropská 873, 664 42 Modřice a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. Jedná se o smlouvu o poskytnutí osobních údajů na úseku odpadového hospodářství 

včetně další spolupráce na daném úseku. 

 

23/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 3 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 R. S., 

pracovníkem OS s účinností od 19.1.2021. 

 

24/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o úhradě nákladů 

vzniklých při stavbě "II/150 Ledeč nad Sázavou, zkapacitnění komunikace – úprava 

odvodnění" s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

25/2021/1/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o 

sdružených službách dodávky plynu pro Město Ledeč nad Sázavou (č. smlouvy 

211080020177) uzavřenou se společností innogy Energie s.r.o. se sídlem Limuzská čp. 

3115/12 Praha 10 a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku. 

  

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 18.1.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková   


