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USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2021/2/RM 

konané dne 15. 2. 2021 

 

Rada města bere na vědomí:   

 

26/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Zastupitelstva města. 

 

27/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění 

usnesení Rady města. 

 

28/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí vyřazení pohledávky v 

celkové výši 223 665,- Kč za společností Eolion, IČO 24785989, sídlem Habrecká 450, 584 

01 Ledeč nad Sázavou z důvodu zrušení konkursu a zániku společnosti k 26.1.2021. 

 

29/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o modernizaci 

bytů v Domě s pečovatelskou službou ul. 5. května v Ledči nad Sázavou. 

 

Rada města doporučuje:   

 

30/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučením 

komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 2. 2021, Zastupitelstvu Města Ledeč nad 

Sázavou schválit uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací na akci 

"Snížení energetické náročnosti objektu - Objekt sídla Pečovatelské služby, 5. května, č. p. 

473, Ledeč nad Sázavou" - společností UNIMONT J. C. K. s. r. o., se sídlem Hradec 85, 584 

01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445, která podala ve výběrovém řízení na výběr 

dodavatele stavebních prací nabídku ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou ve výši 2 

404 649,32 Kč vč. DPH. 

 

Rada města pověřuje:   

 

31/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou pověřuje OdMI k zadání výroby 

kuchyňských linek pro bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5 května, Ledeč 

nad Sázavou dle potřeby u firmy PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 

Humpolec, IČO: 48202118. A v případě potřeby objednat rekonstrukci koupelen pro bytové 

jednotky v Domě s pečovatelskou službou, ul. 5 května, Ledeč nad Sázavou u pana Svobody, 

Soutice 87, PSČ 257 71, IČ: 62472097. 

 

Rada města schvaluje:   

 

32/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ a dne 10. března 2021 vyvěsit tibetskou vlajku na průčelí budovy městského úřadu v 

Ledči nad Sázavou. 

 

33/2021/2/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 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 52.000 Kč dle tabulky „Rozpis dotací, 

příspěvků, darů“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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34/2021/2/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 Dodatků č. 1 k uzavřeným 

veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou v 

roce 2020, jedná se o smlouvy č. SFP 021/2020, SFP 015/2020, SFP 017/2020 a SFP 

010/2020. 

 

35/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučením komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 2. 2021, Rozhodnutí o výběru dodavatele 

stavebních prací na akci "Snížení energetické náročnosti objektu - Objekt sídla Pečovatelské 

služby, 5. května, č. p. 473, Ledeč nad Sázavou" - společnosti UNIMONT J. C. K. s. r. o., se 

sídlem Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445, s nabídkovou cenou ve výši 2 

404 649,32 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města k podpisu tohoto Rozhodnutí a Oznámení o 

výběru dodavatele. 

 

36/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy se společností 

ELEKTROFYZIKA s.r.o., Vavřinec 89, 679 13 Sloup, IČO: 03054721, jejímž předmětem je 

instalace přístroje DryPol systém v budově čp. 16 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

37/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

nebytových prostor o celkové výměře 65,90 m2 v suterénu v domě č.p. 555, ulice Ke 

Stínadlům, který stojí na pozemku parcela č. st. 601 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

38/2021/2/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/16/2021/N na pronájem nebytového prostoru – jedné místnosti v 3. NP o 

výměře 13,7 m² v domě č.p. 450 – budova polikliniky, která je součástí pozemku parc. č. st. 

491/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou s J. M., 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 75122715 a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

39/2021/2/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 č. 5 umístěného ve 3. podlaží domu č.p. 558 v ulici Na Sibiři v Ledči nad 

Sázavou paní L. K., Ledeč nad Sázavou dohodou ke dni 28.2.2021. 

 

40/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

č. 5 umístěného ve 3. podlaží domu č.p. 558 v ulici Na Sibiři v Ledči nad Sázavou panu P. K., 

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2026. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje měsíční nájemné sjednané dohodou ve výši 2 887,- Kč. 

 

41/2021/2/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. 

1213, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s paní E. P., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, dohodou ke dni 28.02.2021. 
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42/2021/2/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. 

24, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou s panem K. M., 

584 01 Ledeč nad Sázavou, dohodou ke dni 28.02.2021. 

 

43/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

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

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

L., a to na dobu určitou od 01.03. 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 1 271,- Kč měsíčně. 

 

44/2021/2/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. 1103, 

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

Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.03.2021 do 31.12.2021. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 273,- Kč měsíčně. 

 

45/2021/2/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. 13, 

ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní D. N., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.03.2021 do 31.12.2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 225,- Kč měsíčně. 

 

46/2021/2/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. 1104, 

ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou panu J. J., Ledeč nad 

Sázavou, a to na dobu určitou od 01.03.2021 do 31.12.2021. Rada města Ledeč nad Sázavou 

schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 273,- Kč měsíčně. 

 

47/2021/2/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. 18, 

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

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.12.2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 300,- Kč měsíčně. 

 

48/2021/2/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. 26, 

ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v Domě s pečovatelskou službou paní O. M., Ledeč 

nad Sázavou, a to na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.12.2021. Rada města Ledeč nad 

Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1 282,- Kč měsíčně. 

 

49/2021/2/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. 2132/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře cca 33 m2 – v okolí bytového 

domu čp. 804 - 805 ul. Na Rámech v Ledči nad Sázavou, pro umístění zařízení staveniště. 

 

50/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o ukončení umístění 

nápojového a svačinového automatu společnosti Delikomat s.r.o. v prostorách zimního 

stadionu, včetně vrácení poměrné části zaplaceného nájemného a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 
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51/2021/2/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 nájemní smlouvy č. 

OdMI/14/2021-N na pronájem části pozemku parc. č. 2215/1 a části pozemku parc. č. 

2215/23 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou – prostranství na Husově náměstí (mimo 

komunikací, parkovacích ploch a ploch zeleně) za účelem konání prodejních trhů a to od 1. 4. 

2021 do 31. 12. 2021 (každé první úterý v měsíci, následujícím po prvním pondělí v měsíci a 

v měsíci prosinci v termínech 8.12. 15. 12. a 22. 12. 2021) a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy (konání trhů bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a 

bude v souladu s platnými vládními opatřeními, přijatými v souvislosti s onemocněním 

COVID-19). 

 

52/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku mobilního pódia a 

velkoprostorového stanu obci Vilémovice, Vilémovice 67, 584 01 Ledeč nad Sázavou na 

připravovanou poutní slavnost (setkání rodáků), která se bude konat 15. 5. 2021 s tím, že 

přepravu pódia si zajistí na své náklady obec Vilémovice a s tím, že při montáži a demontáži 

pódia bude přítomen zaměstnanec města (p. D.), který byl zaškolen na výstavbu a demontáž 

jeviště a pokud by byla jeho přítomnost nutná mimo pracovní dobu (např. o víkendu) uhradí 

tyto náklady obec Vilémovice. 

 

53/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu prostor garáže o celkové 

ploše 16,25 m2 v 1. PP v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky, která 

je součástí pozemku parc. č. st. 491/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 

54/2021/2/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 22. 2. 2021. 

 

55/2021/2/RM – Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy se společností 

Vodohospodářský atelier, s. r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČO: 27724905, jejímž 

předmětem je zpracování PD na akci „Ledeč nad Sázavou - vodní nádrž Plácky“ a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma        Ing. Hana Horáková  

    starosta města          místostarostka města  

 

 

V Ledči nad Sázavou 15.2.2021  

Zapsala: Lenka Žáčková
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Žadatelé 
Schválená 

dotace na rok 

2021 

účel dotace 

Notorix Denatur  20.000 Kč Bitva o Notorburg 

Oblastní charita Havlíčkův Brod -Ledňáček a Petrklíč 10.000 Kč Mateřské centrum Ledňáček 

Oblastní charita Havlíčkův Brod -Sociálně terapeutická dílna od roku 2021 0,00 Kč Sociálně terapeutická dílna 

Ouřadová Martina-Blešák bez peněz 12.000 Kč Projekt Bude líp-Blešák a Věcná sbírka BEZPENĚZ  

Potravinová banka Vysočina, z. s.  10.000 Kč Potravinová banka Vysočina, z.s. 

TAJV, z.s. 0,00 Kč Sportovní den mládeže s TAJV 

CELKEM 52.000 Kč   

 

 


